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 (ةَبوتلا ةّروُسم ةّياّهن ىلإ فغأالا ةّروكم نِم 7١ مّضَو ةّيآلا نم)

 9 52 اول لس دس

 عريوتلاورششنلا ركفلا راد



 لتكمقملا ٌباسعإلا
 102 ملل + الا نا 0

 : 7 لذ 0 0.

 نك مباع ابا 0



 رشانلا ةَظوفَك قوق عتيج

 لوألا عّطلا

 مها - م1155

 66ج
 عزوتتلاورششنلركافلا راد يزل
 ندرألا نامع 14887. : ب . ص 564051١ سكاف 57148 فتاه





 فارعألا ةروس بارعإ #

 © نفيس يك لص كَبلَك ١ < كارت ىلع ا ا 21 2م
 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : موق اي لاق : ةلالض ىب سيل موق اب لاق ©

 قلعتم رورجيو راج : يب . صقان ضام لعف : سيل . نيسمخل كلو ةعساتلا

 ةلالضلاو ةمضلاب عوفرم رخؤم «سيل» مسا : ةلالض . مدقم « سيل !:ريخب

 نم ءيش ب سيل : لاق هنأك لالضلا يفن يف غلبأ تناكف لالضلا نم صخأ

 . ةلالضلا :

 كاردتسا فرح : ٌّنكل . كاردتسالا ديفت ةيفاتكتسا : واولا : لوسر ىثكلو © '
 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو . ففخم هنأل هل لمع ال

 . ةمضلاب عوفرم اهربخ : لوسر . «نكل» مسا

 فاضم : نيملاعلا . لوسرل ةفصب قلعتم رورجبو راج : نيملاعلا بر نم ©

 نيوئت نع ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هأل ءايلاب رورجم هيلا
 . ةتكرحو درفملا

 #8 نكمل صوتا كم 3 + زو تا 6 هكر خص لسكر كرس لال عي
 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا لوسرل  تعن  ةفص لحم يف : ةلمجلا : مكغفلبأ ©

 لحم يف وأ «نكل» كاردتسالا فرحلا ًايناث اخ نوكت نأ زوجيو . ةقباسلا
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف يهو «ينكل» يف ملكتملا ريمض نم ًالاح بصن
 لحم يف لصتم ريمض فاكلا . انأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : يبر تالاسر ©



 فاضم وهو ةرسكلاب ميظعتلل رورجت هيلإ فاضم : بر .ملاسلا ثنؤملا عمجب

 ! .٠ ؛ناث هيلإ' فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبه لصتم ريمض ءايلاو

 ! راج : مكل . اهبارعا برعتو (غلبا» ىلع واولاب ةفوطنعم : مكل حصئأو ©

 ينو مكحصنأ لصألاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو حصضنأب قلعتم رورجو
 . حوصنملل اهصولخ ىلع ةلالدو ةغلابم ةدئازلا ماللاب

 ' برعت : ملعأ . ملعأ انأو : ىنعملا نآل ةيفانعسا : واولا : هللا نم ملعأو ©

 . ,ملعأب قلعتم ميظعتلل قلعتم رورجمو راج : هللا .نم . «غلبأ) بارعإ

 : ال .هب لوعفم بصت لح يف نودكسلا لع ينبم لوصوم مسا : ام: الام ©

 . اهل لمع ال ةيفاث

 . عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعت ©

 : ىلا دئاعلاو بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نوملعي ال١ ةلمجو .لعاف

 ' .هنؤملعت الام : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم نفوذحم ريمض لوصوملا

 1 17 59 سو سوو ورد 42

 2 كلر ذل 5 00 ع جبع 1 ١

 2 نومك م كَلَكَك

 « طع فرح واول. ماهقعسا ظفلب ردت ةزه نمل : نأ متبجع وأ

 ! . كرحتملا عفرلا زيمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متبجع

 1 . وكف عج ةدلع ماو لعا من لع يف مضلا لح يب لصتم يحس
 متبجعو متبذكأ لبق هنأك فوذحم هيلع فوطعم ىلع ةفوطعم رمتبجعا ةلمحو

 : . يردصم فرح : نأ .: مكءاج نأ نم

 لت يش < فك حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج : ٍركذ مكءاج ©

 ٍق ٌردصم ليوأت اهدعب امو ةيردصملا (ْنَأ) و . ةمضلابأعوفرم لعاف : ركذ
 «نأ) ةلض (ركذ مكءاج١ ةلمجو ءيجم نم يأ فوذحم زج فرحب رج لحم

 دلال



 . متبجعب بصن لحم يف «نم١ فذح دعب ردصملاو . اهل لحم ال ةيردصملا :

 «ركذ١ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : مكنم لجر ىلع مكبر نم ©

 عم وأ لجر ناسل ىلع ىنعمب ءاجب قلعتم رورجمو راج :لجر ىلع . روكذلا

 . عمجلل ميملاو «لجر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج :مكنم .لجر

 ْنأب بوصنم عراضم لعف : رذني . ليلعتلل رج فرح : ماللا : مكرذنيل ©

 ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت
 لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةرمضملا (نأ» و روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ةيردصملا (ْنأ» ةلص «مكرذنيا ةلمجو ءاجب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج
 . اه لحال

 دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : اوقتتل . ةفطاع واولا : اوقتتلو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا

 . مولعم هنأل ًاراصتخا لوعفملا فذحو ؛هللا اوقتتلو :ىنعملاو .ةقراف فلألاو

 لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هّبشم فرح : ّلعل .ةيفانئتسا :واولا : مُكّلعلو ©
 . عمجلا ةمالع ميملاو .«لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع :ينبم

 ينبم عراضم لعف : نومحرت (ّلعل» ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نومحرت ©

 لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل

 3 لل و يم لف ب م 5 30-5 هر وا درعا و 3

 اديب بدفن نو وأو ياو 1
 - ينم ا

 #© نوعا افاكرمإ
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك .ةيفانثتسا : ءافلا : هويَّذكف ©

 ريمض ءاهلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحت يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 تال



 ' هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انيجنأ . ةيفانئتسا : : هانيجنأف ©

 ليش دقو لع لع ل علا لع ينم لح يظن . انب

 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ئنبم لصتم

 | لغ يتيم وصوم مسا : نيذلا . ةفل اع : واولا : كلفلا يف هعم نيذلاو ©

 , ىلع لدي ناكم فرظ :عم : هعم .ريمضلا ىلع فوطعم :بصن لحم يف حتفلا

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاملاو بصن لحم يف عامتجالاو ةبحاصملا
 ' ةلبصب قلعتم ( هعم ! ةلمجلا هبشو رورجمو راج : كلفلا يف . ةفاضالاب رج

 ' «هعم اورقتسا) ةلمجو هعم اوناك وأ اورقتسا نيذلاو ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا

 ' هنأك هعمب قلعتم «كلفلا قا رورجملاو راجلاو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص
 '. قلعُتي نأ زوجيو . كلفلا يف هوبحص وأ كلفلا يف هعم اوزرقتسا نيذلاو : ليق

 اا . نافوطلا نم ةنيفسلا يف مهانيجنا : ىنعمب .. ءاجنإلا لعفب

 ١ «انيجنأ» ىلع واولاب ةفوطعم : انقرغأو : انتابآي اوبذك نيذلا انقرغأو ©

 , قلعتم روزجمو راج : انتايآب . اهبارعإ قبس : اوبذك نيذلا . اهبارعإ برعتو

 ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لبصتم :ريمض هانا و اوبذكب
 ا . اهل لحم ال لوصؤوملا ةلص ؛انتاياب اويذك»

 ْ نييئاخلا ريمض «مهاو ديكوتو, بصن فرح :نِإ : نيمع ًاموق اوناك مهنإ ©

 ! ينبم صقان ضام لعف : اوناك . «نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ش
 . «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واب هلاصتال مضلا ىلع
 ١ ةفص (ىمعأ١ ىنعمب لغمب (معا غمج :نيمع .ةحتفلاب بوصنم (ناك) ريخ : ًاموق

  نونلاو ملاس ركذم'عمج اهنال ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاموقل - تع

 | يف «نيمع ًاموق اوناكا ةلمجو '..درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع
 «ناكا» سيخ بصنت لحم

 نو كلاود [ريلأ وهزم ١ 56 0 1 2 0 3
2 

 ا قلمتم رورو راج : داع ىلإ .ةفط اع : رارلا : ًادوه مهاخأ داع ىلإو ©

 دم



 ةعسانلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا « ًاحون ١ ىلع ةفوطعم : اخأ . انلسرأب

 «مهلاو ةسمخلا ءاهسألا نم هنأل فلألا هبصن ةمالعو هلثم بوصنم نيسمخلاو

 نايب فطع : ادوه . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم مهاخأل

 ةيآلا يف اهبارعإ قبس : هريغ هلإ نم مكلام هللا اودبعا موق اي لاق © :
 نأل «لاق» نم «ءاغلا» فطعلا فرح فذحو . نيسمخلاو ةعساتلا ةميركلا 1

 اي لاق : ليقف ؟ دوه محل لاق اف لاق : لئاس لاؤس ريدقت ىلع ءاج باوجلا |
 . هب ملعأ هللا رسل تفذح ةفطاعلا واولا نوكت نأ زوجيو . هللا اودبعا موق

 فرح بنتجاف ةدحاولا ةلمجلاك اهريصي ىتح لمجلا مظتني فطاعلا نأ وهو
 لثم هنأل «دوه» فرصو . اهانعم يف اهنم ةدحاو لك لالقتسا ةدارال فطعلا
 . هطسوا فورح ةثالث نم «حوناا

 . «ةنيبزت» ةدئاز : ءافلا .ماهفتسا ظفل يف خيبوت فلأ : فلألا : نوقّثت الفأ ©
 واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقتت . اه لمع ال ةيفان : ال
 نوقتت الفأ يأ ًاراصتخا لوعفملا فذحو . لعاف عفر لحم يف لصتم زريمض
 . هللا

 5 000 ا 5 مس م2 رب ل # 1

 2 نذكر نهي نإوَوَع اسف كَما 510 د نمو ردَكَرا كُذَلرَم 11

 اذه : ةهافس يف كارنل اَنِإ هموق نم اورفك نيذلا ألملا لاق ©
 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . نيتسلا ةميركلا ةيآلا يف هبارعإ قبس لوشلا

 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا ٠ . ةعاجلا واوب
 . لوصوملا ةلص «اورفك١

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : . ةفطاع واولا : كّنظنل انإو ©

 ل ار سلا بعت ع يف وكس لع ينم لصتم ريعسخ انا و 1
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نظن . ةقلحزم ءادتبالا مال : ماللا

8 



 ! حتفلأ ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ا . هب لوعفم بصن لح يف

 نم ًانثاك كتظن : ريدقتلا . ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نييذاكلا نم ©

 .نيبذاكلا نم ًابذاك كنظن : ريدقتب «ناظي» لعفلل ٍناث هب لرعفم وأ .نييذاكلا

 © نِعْمَ ب رروقَيلَو 0
 . نيتسلاو ةيداخلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 9 4< هل عر 5 8 5

 : ك نيم مص انَاوفَر تسر كسور 14
 ' . نيتسلاو.ةنماثلا ةميزكلا ةيآلا يف تبرعا : انأو ٌئِبر تالاسر مكغلبأ ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : ان أ .ةيفانكتسا : واولا : انأو

 ش ا ًادتبم عفر

 . زوكذلا عمج ةمالع ميملاو ربخلاب قلعتم رورجوراج : نيمأ حصان مكل ©

 . هلق ةعوقرم حصانل ةفص : نيمأ ٠ ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : حصان :

 . لاق ككل 0 514
0 

 © و 7

 : مكرذثيل مكنم لجر ىلع مكبر نم ركذ مكءاج ْنأ متبجع وأ ©
 . نيتسلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف ٍبرعأ ميركلا لوقلا اذه

 ينيارمأ ف : اوركذا . ةيفانعتسا : واولا : ءافلخ مكلعج ذإ اوركذاو ©

 داود



 لحم يف لصتم ريمض واولا ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع
 لوعفم بصن لح يف نوكسلا يلع ينبم مسا : ذإ .ةقراف فلآلاو لعاف عفر

 لعف :لعج .مكقالختسا تقو اوركذا :ىتعمب ًافرظ سيلو مسا انه وهو هب

 فاكلا . وه ةريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 عمج ةمالع ميملاو لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 نم عونمم هنأل نوني ملو ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ءافلخ . روكذلا

 . هيلإ فاضم رج لحم يف «ءافلخ مكلعجا» ةلمحو «ءالعفا نزو ىلع فرصلا

 : موق . ءافلخل ةفصب وأ مكلعجب قلعتم رورجبوراج : حوت موق دعب نم ©

 . ةرسكلاب رورجم ٍناث هيلإ فاضم : .حون . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم

 برعتو « مكلعج ٠ ىلع واولاب ةفمطعم : ةطسي قلخلا يف مكدازو ©

 زييمت : ةطسب . زيمتلا نم لاحب قلعتم رورجمو راج : قلخلا يف . اهبارعإ
 . ةليضف ىنعمب «ةطسبا و ةحتفلاب بوصنم

 هب لوعفم : ءالآ . تبرعأ : اوركذا . ةيفانئتسا : ءافلا : هللا ءالآ اوركذاف ©

 . ةرسكلاب ميظختلل رورج هيلإ فاضم : هللا . ةحتفلاب بوصنم 0
 ينبم لصتم ريمض : فاكلا .لعفلاب هبشم فرح : َّلمل : نوحلفت مكلعل ©

 : نوحلفت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعل » مسا بصن لحم يف مضلا ىلع

 . لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عيفرم عراضم لعف
 . لعل ربخ عفر لحن يف «نوحلفت» ةلمجو

 اأو كامو هدأ ولك 7١ 22 او ]| - سرر و سو اس ا رس ور سمو 2 لس
 ل و

 نك رقص دن نإ ادع

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق : هدحو هللا ديعنل انتكجأ اولاق ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 ضام لعف : تئج . ماهفتسا ظفلب بجعتو راكنإ ةزمه : ةزمحلا : انتئجأ

 سا



 ! ينم لصتم ريمض' : ءاتلا .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 , لخمن يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم .ريمض انا و لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع

 . عراضم لعف : دبعن . ليلعتلل رج فرخ : ماللا : دبعتل . هب لوعفم بصن
 ا ا ا

 ! بوصنم لاح : . ةحتفلاب ميظعتلل بوضنم هب لوعفم : هللا ٠

 دنعو فرظلا لع نيفوكلا دنع ةيوصتم ةسللاو ادرفتما ىنعمب ةحفلاب
 (ةدحواا تعضو مث هريغ ري م.يأ ًاداحيإ دحوأ :ريدقتب ردصملا ىلع نييرصبلا

 : جسلني نالف: : مشوق يف الا فاضتالو: عمجت الو ىنثت ال ةملكلاو عضوملا اذه

 | عضوم  هدحو  تعضو املف دارفأب جيسن : ىنعم ىلع حدم وهو هدحو
 لحم :يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و ةملكلا ترج رورج ردصم

 : «نأ» ةلص اهدحو هللا دبعنا ةلمجو . انتئجب قلعتم رورجم او راجللاو ماللاب رج

 ' . . اه لحم ال ةيردصملا

 | بزعتو (ديعنا ىلع واولاب ةفوطعم : :, : انؤابآ ديعي ناك ام رذنو ©

 1 اكل لوعفم بصن لع يف نركسلا لع ينم لوصرم مسا ام .اهبارعإ
 ٠ ةيلعفلا ةلمجلاو . وه وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو صقان ضام لعف

 ٠ ةياكحب ةئلضلاب عوفرم عراضم لعف : دبغي . ناك ربخ بصن لحم يف : ه هدعن

 , لصتم ريمض ؛« ان ١ و ةمضلاب عوفرم لعاف : ءابا .«ناك) دعب هدورول يضاملا
 ةلضإ؛ انؤابا دبعي ناك ١ ةلمجو . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 , لوعفم هلل بصن لحم يف ريمسف لوصوملا ىلا دئاعلا . ره ل ال لوصول

 : : . عدبعي : ريدقتلا .

 ' طرشلا باوتحل ةطبار وأ: طرشلا ىنعمل ةلحخاد : ءافل : اندعت امب انتأف

 ؛ لماقاو .ةلعلا فرح - هرغآ ىلح ىلع يتيم رمأ لعق : تن أ . مدقتلا

 ! نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمنض اانا و . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 | ينبع لوضوم مسا "اما و رج فرح : ءابلا : اهب . هب لوعفم بصن لح يف

 : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :..اندعت .ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ' نوكسلا نع ينبم لصتم ريمض (انا و .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
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 نم اهل لمم ال لوصوملا ةلص 4 اندعت » ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف

 : . انتئاب قلعتم «اب» و بارعإلا

 ضام لعف : تنك . مناج طرش فرح : ْنِإ : نيقداصلا نم تنك ْنِإ ©
 لحم يف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم طرشلا لعف صقان 00٠3

 مدقتل فوذح طرشلا باوجو «ناك١ ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو . درمملا

 . اندعت اب انتأف نيقداصلا نم تنك نا : ريدقتلا هائعم

23 
 زمام رويمس واما قف جورب بصَع و نجر ْم كبك اعدل الك 1 يد وووس ام 3 آ 9 » د رث سك كر رت هل

 «© نيل ْمَصْيِإ م لفن رب ينال 0 - ع 0
 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . دره مهباجأ يأ

 بصن لح يف : ةلمجلا : بضغو سجر مكير نم مكيلع عقو دق ©
 ىلع ينبم ضام لعف : عقو . قيقحت فرح : دق  لوقلا لوقم هب لزعفم
 عمج ةمالع ميملاو . بجو ىنعمب .عقوب قلعتم رورجيو راج : مكيلع .حتفلا
 « سجر ١ نم لاحب قلعتم وأ عقوب قلعتم رورجيو راج : مكبر نم .روكذلا
 يف - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . هنم ةمدقم ةفصب قلعتم هنأل
 ةمضلاب عوفرم لعاف : سجر . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم

 . ةمضلاب ةعوفرم ؛«سجرا» ىلع واولاب ةفوطعم : بضغو .«باقع» ئنغمب ا

 ماهفتسا ظفلب بجعتو راكنإ ةزمه ةزمهلا : ءامسأ يف يننولداجتأ ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نولداجت :

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو . ةياقولا نون : نونلا . لعاف
 نع  ىنعمب . نولداجتب قلعتم رورجمو راج : ءامسأ يف . هب لوعفم بصن
 « ءامسأ
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 | نضام لعف : اهومتيّمس . ءارسأل ةفص رج لحم يف : ةلمجلا : اهومتدّمس ©
 ' لضتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتأل نوكسلا ىلع ينبم

 : واولاو . 'روكذلا عمج ةمالع : ميملا . لعاف عقر لحم يف .مضلا ىلع ينبم

 ! ىلع ينبم لصتم ريمض ( اه: و . عمجلل ميملا نأ تابثالو ميملا عابشال

 يه ةملآ ىنعمب فوذح يناثلا لوعفملاو لوأ هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا
 .. ماهوأ

 ْ نب لع يف نوكسلا لع يتبم لص عفو سف : متأ: مكؤابآو متنأ ©

 فوطعم مسا : . ةفطاع واولا امتي متيمس) يف لصتملا عفرلا مضل ديكوت

 ريمض فاكلا . ا متيمس 0 يف لصلتملا عفرلا ريمض ىلع
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح يف مْضلا ىلع ينبم لصتم

 . اسأل ةيناث ةفص رج لحم يف : ةلمجلا : ناطلس نم اهب كلا لن ام ©
 / .لغاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزن . احل لمع ال ةيفان.: ام

 رج فرح : نم . لزنب قلعتم رورجمو راج : اهب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

  ليقلل هب لوعفم هل ال بوصنم ًاظفل رورجج مسا : ناطلس :' دئاز

 : . 1لزن»

 . أل وغلا قدح ىلع ينبم رمأ لعف ؛ اورظتنا .ةيفانعتسا : ءافلا : اورظتناف ©

 . فلألاو لعاف عفو لحم يف لصتم ريمسغ داولاو ةسمخلا لالا نم ةعياضما

 . هديعوو هللا دعو اورظتناف : ريدقتب فوذحم هلومعمو . ةقراف

 . ءايلاو لعفلاب هيشم ديكوتو بصن فرح :ْنِإ : نيرظتنملا نم مكعم ينإ ©

 | ناكم فرظ مكعم نإ مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 : :فاكلا .' (ْنِإ) ريخب قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بوصنم ةبحاصملا ىلع لدي

 عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 اج : نيرظتتملا نم . ةفوذحم لاحب قلعتم « مكعم ) ةلمجلا هبشو روكذلا

 : نونلاو ملام ركذم عمج + هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو (ْنا» اريخب قلعتم رورجمو

 00 . درفملا نيونت نع ضوع

 لا



 ابان كَررَر ادق ئئَوَفَو زكي وبك ١

 *# تيان

 يس لح يف لس ياض رفا لعاف عقب لع يف لصعم ريح هانا نا

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : ةمحري هعم نيذلاو ©

 : هعم .اهانيجنأ) ةلمح يف بوصنملا ريمضلا ىلع فوطعم بصن لحم يف حتفلا

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . فاضم ناكم فرظ

 ةلصب قلعتم فرظلاو . ىجنأب قلعتم رورجمو راج : ةمحرب . ةفاضالاب

 ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو» هعم اورفتسا نيذلا : ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا
 . ماه لحم

 .:ةمحر نم . ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ساد انعطقو اًذم ©

 هب لوعفم : رباد . اهلثم.برعتو ؛انيجنأ» ىلع واولاب ةفروطعم : انعطقو

 . ةحتفلاب بوصنم

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : انتايآب اويذك نيذلا ©
 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك . ةفاضالاب

 قلعتم رورجبو راج : انتايآب . ةقراف فلألاو لعاف عفر ل يف لصتم ريمض
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛انا و اوبذكب

 : اوناك . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانغتسا : واولا : نينمؤم اوناك امو ©
 يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نينمؤم . ةقراف : فلألاو «ناك» مسا عفر لحم

 «انتايآب اوبذك» ةلمجو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل
 . بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص
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 احلص ا تلا ةلانجتوبلا ليف نارك 7

 0 70 طي 0

 »1ك سكأ فوفو ا

 نم مك ام هللا اودبعا موق اي لاق ًاحلاص مهاخأ دوم ىلإو ©
 نم ادومثا تعنمو نيتسلاو ةسماخلا ةميركلا ةبآلا يف تبرعأ : هريغ. هلا

  هنألا .لصألا رابتعاب وأ تفرص ّيحللا ليوأتب تءاج اذإو ةليبقلا ليوأتب فرصلا
 0 . مسالا مهيبأ مسا

 : ضام لعف : مكتءاج .قيقحت فرح : دق : مكبر نم ةنّيِب مكتءاج دق ©

 ؛ لضتم ريمض : فاكلا .امل لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات اتلاو حتفلا ىلع ينبم
 ٠ ٠ اروكذلا عمج ةمالع ميماو . مدقم هب لوعفم بصن لح يف مسفلا ىلع ْينبم

 : نم: ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : مكبر نم . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةنيب
 : . غمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو (ةنيبلا

 , هذه ام : ريدتتب نمضم لؤسل باوج : ةلمجلا : ةيآ مكل هللا ةقان هذه ه

  ريخا : ةقان . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هذه . ةئيبلا
 : مكل . ةرسكل اب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا . ةمضلاب عوفرم «هذه»

 ١ لاحأ : ةيآ . عمجلا ةمالع ميملاو ةقانلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج

 ' ىلع لعفلا ىنعم نم ةراشالا مسا هيلع ّلد ام اهيف لماعلاو ةحتفلاب ةبوصنم

 : . لوؤيف قتشم ريغ انه لاجملا نأل..ةيآ اهيلإ ريشأ ريدقت

 ١١ نوتلا فذح ىلع ينيم رمأ لعف : اورذ . ةيليلعت وأ ةيفانثتسا ءافلا : اهورذف ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نآلا 0

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ااه» و

 . يك ةلكآ اهوعد : ريدقتب لاح' بصن لحم يف : ةلمجلا : هللا ضرأ يف لكأت

 باكا



 نوكس همزج ةمالعو بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : .لكأت . ءاشت

 رورجبو راج : ضرأ يف . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو' هرخآ

 .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .اهورذب قلعتم

 لعف : اوسمت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : ءوسم اهوسمت الو ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزحي عراضم
 ..هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و لعاقف عفر

 . اوسمتب قلعتم رورجمو راج : ءوسب

 ذخأي . اليكل : ىنعمب انه يهو ةيببس : ءافلا : ميلأ باذع مكذخآيف ©

 :فاكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ءافلا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم لعاف

 : ميملاو . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 - تعن  ةفص : ميلأ . ةمضلاب عوفرم لعاف : باذع .. روكذلا عمج ةمالع

 ةرمضملا «ْنأ» ةلص «ميلأ باذع مكذخأي» ةلمج ةمضلاب هلثم ةعوفرم باذعل

 فوطعم ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «ْنأ» و . بارعإلا نم امل لحم ال

 ءوسب اهسم مدع مكنم نكيل : ريدقتلا . قباسلا مالكلا نم عزنتف ردصم ىلع

 . مكييذعت مدعف

 ضوى ذو 3 ا 057
 اما وت

 أَ هلا 2 200 نتيوروَت

 0 ل نديم ضلْلا ناتو

 نوئلا فذح ىلع ىلع ينبم رمأ لعف : اوركذا . ةفطاع : واولا : اوركذاو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل
 . ةقراف فلألاو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ : داع دعب نم ءافلخ مكلعج ذإ © |
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 ' لعافلاو جتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . ءركذا» لعفل هب لوعفم بصن
 . مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت ًازاوئج هيف رتتسم ريمض
 ناث هب لوعفم ءافلخ روكذلا عمج ةمالع ميملاو لوأ هب لوعفم بصن لح يف
 ! . ( ءالعف » نزو ىلع فرصلا نم عونم هنأل نودي ملو ةحتنفلاب بوصنم

 ١ ؟مكلعج# ةلمجو ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : داع .رورخيو راج : دعب نم

 ةفصب وأ مكلعجب قلعتم «دعب نما رورجملاو راخلاو . . هيلإإ فاضم رج لحم يف
 1 .. «ءافلخا نم ةفوذحم

 ' يف. .اهبارعإ برعتو «مكلعجج» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألا يف مكأويو ©
 . مكتكسأ ىنعمب مكأربب قلعتم رورجمو راج : ضرألا

 ؛ . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : ًاروصق اهلوهس نم نوذختت «©
 عفر لح ف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نوذختت
 | يف لضتم ريض هاما د . نوذختتب قلعتم رورجمو راج ؛ لوهس نم .لعاف

 ْ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاروصق !. ةفاضالاب رج لحم
 ' برعتو ' نوذختت ١ ىلع واولاب ةفوطعم : ًاقويب لابجلا نوتحنتو ©

 لاخلا ىلع بوصتم : ًاتويب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لابجلا . اهبارعإ
 ا . ردقملا

 ' هب لوعفم : ءالآ . .تبرعأ : اوركذا . ةيفانئتسا : ءافلا : هللا ءالآ اوركذاف ©

 معن': ىنعملاو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا, . ةحتفلاب بوصنم
 00 . مكيلع هللا

 ةيهان : آل . ةيفانثتسا : واولا: نيدسفم ضرألا يف اوثعت الو ©
 . كونلا'فذح همزج' ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اوفعت . ةمزاج
 ' راج : ضرألا يف . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض : واولا
 ' ةبوطنم طقف ىنعملا يف اهلماعل ةدكؤم لاح : نيدسفم .اوثعتب قلعتم رورجو

 . مسألا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع ثونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلاب
 !ٍإ : . درفملا
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 © ويؤدي ]يأ هيلا ف 1 م نيب نا هس 2 هيب - 2
 عوفرم لعاف : لما. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : نيذلا ألملا لاق ©

 . الملل ةفص عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوريكتسا ©

 . لوصوملا ةلص : ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : اوفعضتسا نيذلل هموق نم ©

 فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 ١ لوصوملا ةلص «اوفعضتسا) ةلمجو . ةقراق .

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح : ماللا : مهثم نمآ نمل ©

 ةلص : مهنم نما . « نيذلل ١ نم لدب رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف

 ضام لعف : نمآ . لك نم ضعب لدب وهو «اوفعضتسا» نم لدب لوصوملا
 لاحب قلعتم رورجمو راج : مهلم .وه هريدقت ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم

 . «نم» «لوصوملا» نم ةيفوذحم

 عوفرم عراضم لعف : نوملعت . ماهفتسا ظفلب ريرقت ةزمه ةزمهلا : نوملعتأ ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : هّير نم لسرم ًاحلاص ّْنأ ©
 نم .ةمضلاب عوف رم (نأ» ربخ : لسرم . ةحتفلاب بوصنم (نأ» مسأ :اكلاص

 يف رسكلا ىلع يئبم لصتم ريمض ءاهلاو . لسرمب قلعتم رورجمو راج : هبر
 .«ملعت١ يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهالت امو «نأاو .ةفاضالاب رج لح

١9 



 فرح 5 معن اولاق : ىلعمب «اوربكتسا» بارعإ برعت اولاق : اَنِإ اولاق ©
 أ 7 نإل مسل بصن ل يف لصتم ريمض اانا و ديكوتو بصن

 ! بارغإ برعت «نإ) 'ربخب قلعتم رورجمو راج : نونمؤم هب لسرأ امب ©

 : لغافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : لسرأ .نل
 ' ةلمجو . لبسرأب قلعتم رورجتو راج. . وه ةريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 ركذمب عمج هنأ واولاب عوفرم َّنِإ) ريخت : نونمؤم .لوضوملا ةلص «هب لسرأ»
 | لحم يف :'اهربخو اهمسا عم نإ و . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ماس
 1 1 ٠ - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن

 «©© َنوُرْفَك هيما عدلات ات لَو 7

 ما: نيذلا ٠ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : اوريبكتسا نيذلا لاق © .

 ' ىلع ينبم ضام لعف :اوربكتسا .لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 . فئألاو لعاف عقر لع يف لصتم يمض دارلا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا
 . لوصوملا ةلص : ةلمجلاو ةقراف

 , هانا و لجفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : !: هب .متنمآ يذلاب اّنِإ ©

 , راج, : يذلاب . «ّذإ» مسا بصن لح يف نوكسلا لع يتبم لصتم ريمض
 . لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . نا ازيخب قلعشم رورجيو
 ! عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متنمآ . ءابلاب رج
 وكلا عج هلع بلو لعق قف لع يف لصتم يب اا ١ كرحلل

 . لوصوملا ةلص «هب متنمآ» ةلمجو . متنمآب قلعتم رورجمو راج :

 , نع ضونع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم انِإ) ربخ : نورفاك ©

 ' يأ لاقل هب لوعفم بصن لحم يف اهربخو اهمسا عم انإ» و . درفملا نيونت
 ش . - لوقلا لوقم -



 0 ل 5 هيأ و هي ور

 ند يقامع أن عصي ةومهير رم اوتو لم اا
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 © نياك
 . مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورقع .ةيفانئتسا : ءافلا : ةقانلا اورقعف ©

 هب الوعفم : ةقانلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصحم ريم وارل

 فطعلا يواوب ناتفوطعم : اولاقو اوتعو : اولاقو مهير رمأ نع اوتعو ©

 حتفلا ىلع ينبم : زواجت ىنعمب «اتع» لعفلاو اهبارعإ نابرعتو « اورقع » ىلع
 رمأ نع ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا

 «مها3و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : بر .اوتعب قلعتم رورجبو راج
 . ٍناث هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : حلاص . ءادن ةادأ : اي: انتئا حلاص اي ©
 ريمض هلعافو  ةلعلا فرح  هرخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : تتأ .بصن

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و .تنأ هريدقت ًابوجو هيف.رتتسم
 . لاقل هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو هب لوعفم بصن

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ؛ام» و انتئاب قلعتم رورجبو راج : اذدعت امب ©
 رتتسم .ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دعت . ءابلاب رج لحم يف

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و تنأ : هريدقت ًابوجو هيف
 بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «اندعتا ةلمحء هب لوعفم بصن

 . رجلا را نم اتلص تطاق باذلا نم اندست : ىتعملاو

 ٍضام لعف : تنك . مناج طرش فرح : نإ: نيلسرملا نم تنك ْنِإ
 ل 3 نزح لع يف كوسا مقرا يم هلاصنال نركسلا لع يبم صقا

 . « ناك ١ مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو طرشلا لعف
 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم رورجيو راج : نيلسرملا نم

 5١د



 , باوججو : درفملا يف ةكرحلاو نيوئتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج
 , اندعت يب انتئاف نيلسرملا نم تنك نإ : ريدقتلاو 2 هانعم مدقتل فوذع طرشلا

 0 . باذعلا نم

 ** . َيَجرادف أوبصأو هَمجياو سمو
 جتا لع ينم يام لعق : تأ .ةيفاتما : اقل .ةفجرلا مهت ةذخأف«

 العاق : ةقينرلا .عايشالل قلاب ملا تكرسو مدقم هب لوعفم بصن لح يف
 ' ٠ ةمضلاب عوفرم

 صقان ضام لعف : اوحبصأ . ةيفانعسا : ءافلا : مهراد يف اوحبصأف ©
 , مسا عقر لح يف لصتم يمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 ريمبض (مه١ و نيدماه يأ نيمئاجب قلعتم رورجو راج : : راد يف . «حبصألا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا

 ' نع'ضوع .نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «؛حبصأ» ربخ : نيمثاج ©
 . هتكرحو درفملا نيونت

 1 هرج

 يلو 1 در ْضْوْدَر هرم 30 2 1 و 1/4

 5 2 ري يعاا

 ينم ضام لعق : ىلوت. . ةيفانثتسا : : موق اي لاقو مهنع ىّنوتف ©

 جف رض يف ماقال راسم فلألا لع را مخ لع

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و ىلوتب قلعتم رورجمو راج.: مهنع . وه

 ! اهبارعإ برعتو «ىلوت» ىلع واولاب ةفوطعم لاقو نعب رج لح يف نوكسلا
 ! فايضم ىدانم : موق . ءادن ةادا : اي . رهاظلا حتفلا ىلع ينبم لعفلاو

 ! لصتم ريمض ملكتملا ءايو . ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم

 با؟؟5-



 تيقبو ًااصتخا ءايلا تفذحو . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا لع ينبم
 . اهيلع ةلادلا ةرسكلا

 لعف : تغلبأ . قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللا : مكتغلبأ دقل ©

 لصتم ريمض ءاتلا كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع يتبم
 . عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لح

 هيلا فاضم : بر . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةلاسر ؛ ىهر ةلاسر ©

 . ٍناث هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم

 راج : مكل . اهبارعإ برعتو «تغلبأ» ىلع واولاب ةفرطعم : مكل تحصنو ©

 . تحصنب قلعتم روكذلا عمج ةمالع ميملاو رورجمو

 ال كازدتسا فرح : نكل .ةدئاز :واولا : نيحصانلا نويحت ال نكلو ©

 عوفرم عراضم لعف : نوبحت . اه لمع ال ةيفان : ال . ففحت هلأل هل لمع

 هب لوعفم : نيحصانلا . لعاف عفر لحم يف ريمض واولاو نوئلا تويشب

 يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم
 .ةيضام لاح ةياكح ةلمجلاو .نيحصانلا نربحت ال مكتكلو :ريدقتلاو درفملا

 ٠ دفا اي كعصء كتف هوتي 1 ذو «©
 لعفل هب لوعفم : ًاطول . ةفطاع : واولا : هموقل لاق نإ ًاطولو ©

 ىلع ينبم انلسرأب قلعتم نامز فرظ : ذإ . ًاطول ؛ركذا» وأ «انلسرأ»

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا وا «نيح» ىنعمب بصن لحم يف نوكسلا
 ىلع ينبم ضام لعف : لاق . هموقل لاق تقو ركذاو ىنعمب «اطولا نم لدب

 لحم يف ؟هموقل لاق» ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا
 ءاطاو لاقب قلعتم رورجمو راج : هموقل . (ذإ) دعب اهعوقول ةفاضالاب رج

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . ماهفتسا ظفلب ةشحافلا رمأ ميظعتو راكنا ةزمه ةزمه لا : ةشحافلا نوتأتآ ©

 ل"



 :عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عرفرم عراضم لعق : نوتأت
 1 . '"ةحتفلاب بوصنم هب : لوعفم ةشحافلا . لعاف

 ينبم ضام: لعف : قبس . اط.لمع ال ةيفان : ام : دحأ : نم اهب مكقبسام ©
 ؛هب لؤعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض. : افاكلا . لا ل

 .ءابلا أ ةياغلل يهو . اهيلإ ىنعمب مكقبسي قلتتم رورجتو راج : اهب ٠
 !رورجم مسا: 8 دحأ .٠ قارغتسالا ديفتو يفنلا ديكوتل ةدئاز ب : نم . ملفا

 ّْ . دحأ اهناتيإ يف مكقبسي .ل ىنغمب . لعاف هنأ ىلع الحم عوفرم ًاظفل |

 ا مسا : نيللعلا . دخأ نم ةفوذح ةفصب قلعتم رورجتو راج : نيملاعلا نم ©

 يوت نع ضوع ثونلاو لاس ركذم عمج هنأل ايلا هرج ةمالعو نمب زورج
 . درفملا

 © ةرشم رخل ادركت كلو ناك م١
 فاك : لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : !: لاجرلا نؤتاتل مكّنِإ © ٠

 ؛ مج ةمال ميل «ذإ' مسا بصن لح يف مضلا لع ينبم لصتم ريمض

 . تؤيثب عوفرم عراضم لعف : نوتأت .ةقلحزم ديكوتلل ماللا : نوتأتل .روكذلا

  بوصصتم هب لوعفم : لاجرلا . لعاف عفر لحم يف لصتم .ريمض واولاو نونلا
 ا . نإ ربخ عفر ل ف «لاجرلا (نرثأتل» ةلمحو ةحتفلاب

 يأ فلاب ايوصتم الث هب لوعفم : : ةوهش : ءاسنلا نود نم ةوهش ©

 : روزجمو راج“ : نود نم. يعم ؛ ينم لح ةوك نأ زو ءاهتبشاللا
 ١ .ةرسكلاب.رورجم هيلا فاضم : ءاسنلا . «لاجرلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 !: فج وسم هل افاعتسا فرح : لب: نوقرمم موق متنأ لب ©

 . ريخ .: موق + أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ
 عفرلا ةمالعو هلثم ةعوفرم موقل ةفص : نوفرسم : ةمضلاب عوفرم (متنأ»

 1 نوكت نأ :زوجيو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو . ملاس ربكذم عمج اهنأل ؤاولا
 ا | . راكنالا دعب رابخالا تدافأ اهتأل بارضا فرح «لب»

 تر



 © نومي سان تقطف وأما يلَباوجاَحاَبَو
 0 وا دال: ةموق باوج ناك امو ه

 . ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا باوج حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :هموق
 . ناث هيلا فاضم رج لح

 : اولاق . يردصم فرح : نأ .اهل لمع ال رصح ةادأ : آلا : اولاق نأ الإ ©
 يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 بصن لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ؛نأاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم
 . مهوق الإ : ريدقتلا «ناك» ربخ

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوجرحأ : مكتيرق نم مهوجرخأ ©
 'مه» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم ٍْ

 : مكتيرق نم . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . اوجرخأب قلعتم رورجبو راج
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 «مه» لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نورهطتي سانأ مهنإ ©
 : سانا . «نإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتملا نيبث نيبئاغلا زيمض :

 . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نورهطتي . ةمضلاب عوفرم ؛ّنإ» ربخ

 ةفص عفر لحم يف «نورهطتي» ةلمجو . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو
 .سانأل

 © ريتك ارا ةرادأ وهف 7
 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انيجنأ ..ةيفانثتسا :ءافلا : هلهأو هانيجنأف ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « ان » و انب هلاصتال
 واولا : هلهأو .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمصض ءاهلاو

 56ه



 : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم ؛ هانيجنأ ١ يف ريمضلا ىلع فوطعم : لهأ ةفطاع

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض ءاهلاو . ةلهأ انيجنأو اطول انيجنأف
 1 . ةفاضالاب

 اءاهلاو ةحتتفلاب بوصنم لاب ينثتسم : هتارمإ . ءانثسا ةادأ : الإ : هتارمإ الإ ©

 ١ | 1 . ةفاضالابرج لح يف لصم يد

 ثينأنلاءا ءانلاو حتفلا لع ينبم صقان ينام لعف : نيرياغلا نم تناك ©

 ,نم ٠ يه. هريدقت ًاذاوج هيف رتتسم ريمضض «ناك' مساو:اهل لحم ال ةنكاسلا

 هّنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيرباغلا

 ا . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 ا ور و هو هرم يب وام و

 ظ © نيرا َنبَك تيكر اع ماتت 1
 ,لعف :«انلسرأ» ىنعمب .: انرطمأ . ةفطاع : : ًارطم مهيلع انرطمأو ©

 نوكسلا لع يبم للصتم بص هنا واني هلاصتال ةركسلا لح يثيس اس

 «مهلاو انرطمأب قلعتم رورجيو راج : مهيلع . لعاف عفر لحم يف

 هب لوعفم : ًارطم . لعب رج لحم يف نوكسلا .ىلع ينببم نيبئاغلاريسض
 . ةراجح نم رم يمسي . ردصلاب ديت وأ | ةحدقاب بوصن

 ريمض لعاقلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : :رظنا . :ةيفانثتسا : .ءافلا : رظئاف ©

 ٠ تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . حتا لع ينيم مقا ضان لعف : نا مدقم «ناك» ربخ بصنا ش

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيمرجملا . ةمضلاب عوفرم !ناك» مسا :ةبقاع

 ةكرخلاو نيونتلا نع ضوع نوتلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا : هرج ةمالعو

 000 !.. درفملا مسالا يف

 كا



 طلو وي1بَ'خ ْمُهاكََمالإَو 0 رس ١ ولي 2 ٍ
70 1 1-0 000 

 ”ةكإ فنا
 هنري شو بيكر

 *© نييؤتدكوإ ل 00141

 نم مكل ام هللا اوديعأ موق اي لاق ًابيعش مهاخأ نيدم ىلإو ©
 ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس ... نيدم دالوأ ىلا انلسأو يأ : هريغ هلإ

 نم ًالدب ةحتفلاب ترجو فرصلا نم «نيدم» تعنمو . نيتسلاو ةسماخلا

 . ةنيدم مسا اهنأل ةرسكلا

 ضام لعف : تءاج . قيقحت فرح : دق : مكبر نم ةنيب مكتءاج دق ©

 لصتم ريمض فاكلاو . امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم

 ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : مكبر نم . ةمضلاب عوفرم لعانف :ةنيب

 .روكذلا عمج 58

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوفوأ . ةيفانثتسا : : نازدملاو ليكلا اوفوأف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةسمخلا لا نأل نونلا فذح

 ةفوطعم :نازيملاو .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ليكلا .ةقراف فلألاو لعاف

 . «ليكلا» ىلع واولاب

 . ةمزاج ةيهان : ال ةيفانكتسا واولا : مهءايشأ سانلا اوسخيت الو ©

 ريمض واولا . نونلا فذح ةمزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اوسخبت

 بوصنم لوأ هب لوعفم : سانلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم :ءايشأ .ةحتفلاب
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 اهبارعإ برعتو «اوسخبت ال ىلع واولاب .ةفوطعم : ضرألا يف اودسفت الو«
 ْ . اودسفتب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف

 وهو اودسمت الب قلععم بوصنم نآمز فرظ : دعب : اهحالصإ دعي ©
 ريمصض ءاه» و رورجت هيلا فاضم : انهلهأ حالصا يأ اهحالصإ فاضم
 : : ٠ 5 هيلا فاضم رج ل يف لصتم

 .. ادئيم عقر لح يف نوكسلا ىلع يبس ةراشا مسا : | د: مكل ريخ مكلذ ©

 1 .٠ ةحضلاب عوفرم أدتبمملا ربخ : ريخ . باطخ فرح فايكلاو دعبلل : ماللا

 ١ .:ريخب قلعتم «مكلا و روكذلا عمج ةمالع يا دوو راج مكل

 ضقان ضام لعف : متنك . مزاج طرش فرح : !: نينمؤم متنك ْنِإ ©
 جب لع يف طرا ف رسال يحب اصل كسلا لع ينم

 ميملاو ةناك» مسا عفر لخم يف مضلا ىلع ينبم لصنتم ريمض ءانتلا .
 لاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناكا ربخ م روكا مج ةمالع

 |. هاعم مدقتل فوذحم طرشلا باوججو . درفملا نيونت نع ضرع نونلاو

 . مكل ريخ مكلذف نينمؤم منك نإ : ريدقتلا

 0-1-5 ازين 2مل
 1 ٠ اواو 1ك كيرخك الو ذا ورك اواو او احوِع وو 0-0

 06 يل 1 ك4
 يضع

 :: القت . ةيئاج ةيعان : ال . ةفطاع وارلا : طارص لكب اودعقت الو ©
 يف لصتم ريمض واولا نونلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف .

 . اوةبعقنب قلععم رورجتو راج : لكب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح

 0 ٠ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : طارص

 عوفرم عراشم لعف : نودعرت : هللا لييس نع نودصتو نودعوت ©

 سال



 ىلع واولاب ةفوطعم . لعاف عفر لح يف لصعم ريمض واولاو نونلا توبشب
 : هللا .نودصتب قلعتم رورجمو راج : ليبس نع .اهبارعإ برعتو «نودعوت»
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : هب نمآ نم ©
 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نمآ
 لحم ال لوصوملا ةلص « هب نمآ » ةلمجو .نمآب قلعتم رورجمو راج : هب . وه
 : بارعإلا نم اه

 . اهبارعإ برعتو ؟نودصتا 58 واولاب ةفوطعم : ًاجوع اهنوغبتو ©
 لاحلا ىلع بصن لحم يف : . نودصت . نودعوت : ثالثلا لمجلاو

 ةلمجو هب لوم بصن لح يف نوكسلا لع ينبم لصتم ريم ءاهاو
 : ًاجوع . اهيغاب : ريدقتب نولطت . ىنعم ىلع لاح بصن لحم يف «اهنوغتبت#
 . ةحتفلاب بوضنم ناث هب لوعفم

 نم هنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوركذا . ةيفانئتسا واولا : اوركذاو ©
 . ةقراف . فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمدلا لاعفألا

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ًافرظ سيلو مسا :ذ ! : اليلق متنك نإ ©
 ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . فاضم وهو «ركذا" لعفل هب لوعفم
 لحم يف مضلا ىلع ينبم ريمض ءاتلا . كزحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 بوصنم «ناكا ربخ : اليلق . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر

 ةلمجو مكددع ًاليلق مكنؤك تقو ركشلا ةهج ىلع اوركذاو : ىنعمب . . ةحشفلاب
 . ةفرظلا هذإ# دب اهعرقول ةفاضالاب رج لع يف ذا مسحب

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ريك . ةفطاع : !: مكرثكف ©
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . وه اس
 ىلع ةفوطعم ؟مكرشكف» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن
 رج لحم يف اهيلا فاضملا ةلمجلا

 قبس :هدعب امو .ةفطاع واولا : نيدسفملا ةيقاع ناك فيك اورظفاو ©
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 ! لصتم ريمض «اورظنا» ِق اواولا» و .نيناثلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف هبارعإ

 1 ٠ ةقراذ فلألاو لعاف عفر لع يف

 ا
 افي ةمإسو دك نأَعَل اوم نكوإَو ٠0 م ما مكب و 00 ار لج ا

 5 حورس 2 ا م _

 /. مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةيفانتسا : واولا : مكنم :ةفئاط ناك ْنِإو ©
 ٠١ نإِب مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم طرشلا لعف صقان نضام لعف : ناك
 ٠ راج: كنم . /قيرف» وأ «ةعامج» ىنعمب ةمضلاب عوفرم (ناك) مسا : ةفئاط

 ا . «ةفئاط» نم ةفوذحم ٍةفصب قلعتم رورجمو

 :لصتم ريميض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبع ضام لعف : اونمآ ©
 ! 2٠ . ناك ريغ بصن لحم يف : ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلسرأ . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 يمض لعافلا بئانو ظفللا ىلع «ةفئاط» ىلع دوعت ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءالاو

 ةلمحو .٠ تلسرأب قلعتم «هبا رورجملاو راجلاو يه هريدنقت ًاناوج رتتسم

 . بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص هب تلسرألا

 برمتو لوألا ةةفئاطا ىلع والاب ةفوطعم : ةفئاطف : اونمؤي مل ةفئاطو ©

 ٠ ماب موزجم عراضم لعف : اونمزي . بلقو مزجو يفن فزح : ل . اهبارعإ

 ىلع دوعي لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو

 ١ ةقرافأ فلألاو . اونمؤي مل قيرف ريدقتب يأ اهظفل ال اهانعم ىلع «ةفئاط»

 فذح ىلع؛ينبم رمأ لعف : اوربصا . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : اوريصاف ©
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا
 . مزج لحم يف ءافلاب نزتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلاو . ةقراف فلألاو
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 :مكحي . نأ ىلإ : انه اهانعمو رج فرح : ىتح : اذنيب هللا مكحي ىتح ©

 هللا . ةحتفلا : هبصن ةمالعو «ىتح١ دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف ْ

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : ائنيب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءان» و فاضم وهو ةحتفلاب ةيناكملا
 ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نأ» و . ةفاضالاب رج

 ةيردصملا «نأ» ةلص (هللا مكحي» ةلمجو . اوريصاب قلعتم رورجعملاو رانجلاو
 . اه لحم ال «ةزمضملا»

 ينبم لصفنم عفر ريمض وه . ةيفانئتسا : واولا : نيمكاحلا ريخ وهو ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخ . ًأدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم :نيمكاحلا
 . هتكرحو درفملا نيونت

 اوما بشي كييف مف داو تس كلٌ .٠
 #2 يمركاك 116 ايليف دور 2012

 عوفرم لعاف : أذلملا . حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : لاق : نيذلا الملا لاق ©

 . الملل ةفص عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا نيذلا . ةمضلاب

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوربكتسا : هموق نم اوربكتسا ©

 ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب
 . قحلا لوبق نع اوربكتسا : ىنعمبو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اوريكتسا)

 لصتم ريمض ءاهلاو «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : هموق نم

 . ةفاضالاب رج لح يف

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا: بيعش اي كّئجرخنل ©

 : كئجرخن .ك كّئجرخبنل هللاو يأ ردقم فوذحم مسق باوج يف ةعقاو : ماللا

 ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف

 دا



 !لمخ, يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو نحن ةريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 ؛لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : بيعش . ءادن ةادأ : اي . هب لوعفم بصن

 ٠ بازعإلا نم اه لحم ال ردقم مسق باوج «كنجرخنلا ةلمجو . بصن

 لوضوم مسا : نيذلا .ةفطاع :واولا : افتيرق نم كعم اونمآ نيذلاو ©
 :كنّجرخن ريدقتب بوصنم ىلع فوطعم هّنأل صن لح يف حتفلا لع ينبم

 لدي ناكم.فرظ : عم . «اوربكتسا» بارعإ برعت : اونمآ . نيذلا جرخنو
 رج لحت يف لصتم ريمض.فاكلاو .بصن لحم يف اونمآب قلعتم ةبحانصملا ىلع.

 6 . نياذلا نم ةفوذحم لاحُب قلعتم رورجيو راج : انتيربق نم . ةفاضالاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف. نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 .: ماللا . كنج رخنلا ىلع ةفوطعم ًاندوعتل رييختلل ةفطاع :وأ : ّندوعتل وأ ©
 ٍلاعِفألا نم هنأل نونلا فذح ىلع ينبم عراضم لعف : ندوحَت . اهبارعإ قيس

 واو": و ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتا نونلا فذح ىلع هئانب بيسو ةسمخلا

 لعاف عفر لحم يف ةليقثلا ديكرتلا نون عم ةثكاس اهئاقشلال ةفوذحمما ةعارجلا

 تاوخا نْم م (نريصقلا ينعت نأ زوجي «ندوعتلا ةلمجو . :اط لحم ال نونلاو

 ًاعيمج نيدئاع مهولعج ثيح دحاولا ىلع ةعامجلا بيلغت ةلمجلا ينو . ناك

 هموق .دوع ديري وهو مكتلم يف اندع نا لاقف هباوجب بيغش ىرجأ كلذلو

 . بارعإلا نم احل لحم ال ردقم مشق باوج «ندوعتلا

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و ندوعتب قلعتم رورجبو زاج : وأ لاق اذتّلم ف ©
 لعافلاو حتفلا ىلع ينبع ضام لعف : لاق . ةفاضالاب رنج لحم يف نوكسلا

 لاخلا او واولاو ماهفتسالل :ةزمهلا :وأ .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريم

 نيهراك ائنوك عمو انتهارك لاح يف مكتلم يف اننوديعت وأ : ريدقتو

 ىلع ينبم ضقان ضام لعف : انك . ةيردصم فرح : ول: نيهراك انك ول ©

 مسا: عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اانا و انب هلاصتال نوكبملا

 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم اهربخ : نيهراك «نأك»
 . اه لحم ال اول» ةلص (نيهراك انك» ةلمحو ! درفملا نيونت نع
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 نإ هللا ىلع انبذكأ ام : اولاق مهنأك بجعتلا ىنعم هيف : مالكلا : اذيرتفا دق ©
 . قيقحت فرح : دق . مكتلم ىلا اندع نا يأ مالسالا دعب رفكلا يف اندع

 ينبم لصتم ريمض هانا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انيرتفا
 ريدقت ىلع (مسق مالكلا نوكي نأ زوجيو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 ديقم رابحتا وه لوقلا بولسأو انيرتفا دقل هللاو : ىنعمب ماللا فذح
 . انفلتخا : نهم : انيرتفاو .طرشلاب

 هب لوعفم : ًابذك . انيرتفاب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : ْنِإ ًابذك هللا ىلع ©

 لعف انب هلاصتال نركسلا ىلع ينبم ضام لعف : دع : مكتلم يف اندع ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان": و ْنإِب مزج لحم يف طرشلا
 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو اندعب قلعتم رورجيو راج : ةلم يف . لعاف

 فوذحم طرشلا باوجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا
 . ًابذك هللا ىلع انيرتفا دقف مكتلم يف اندع ْنِإ : ريدقتلاو هانعم مدقتل

 وهو انذعب قلعتم بوصنم نامز فرظ : دعب : اهثم هللا اناَّجن ذإ دعي ©
 فاضم وهو هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ . فاضم
 «ان» و رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : يجن . ًاضيأ

 لعاف : هللا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 رج لحم يف ةلمجلاو يجنب قلعتم رورجمو راج : اهب .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 . ةفاضالاب
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 ' لمغ ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا : واولا : اهيف دوعن نأ اذل نوكي امو ©
 'روزجتو راج :انل .ةمضلاب عوفرم «حصي» ىنعمب مات ضام لعف :نوكي .امل

 | بوصنم عراضم لعف : دوعن .بصان يردصم فرخ : ْنأ . نوكيب قلعتم

 0 نجن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب

 ٠ عفر .لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ»و .ذوعنب قلعتم زورحيو راج :اهينف

 : لحم يف « انل 7 رورجملاو راجلاو . ةصقان تناك اذا اهمسا,وا « نوكي » لعاف

 1 . مدقملا اهريخخ بص

 ؛ام. ريدقت ىلع فرظلا نم ءانغتسا ةادأ : الإ :.اذير هللا ءاشي نأ الإ © .

 :نأ» هبارعإ برعت : .ءاشي نأ : اننالذخخ هللا ءاشي نأ تقو الإ ةدوعلا انل حصي

 !وأ ىلاعت هلل ةفص : اتبر : ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ؛ءاشي» لعاف : هلل هللا . (دوعن

 رج ل يف لصتم ريمض هانا و ةمضلاب ميظعتلل هلثم عوفرم هناحبس هنم لدب

 ش . ةفاضالاب

 .عيقرف لعاف : بر . حعفلا لع ينبم ٍضام لعف : عسو : ابر عسو

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض هان و ةمضلاب ميظعتلل

 دور هيلا فاضم : :ءيش ٠ 0 كوعشم :لك : املع ءيش لك ©

 0 .ملاع

 .. انلكوتب قلغتم ةيمهألل مدقم ميظعتلل رورجيو راج : الكوت هللا ىلع ©

 !يف لصتم ريمض ءان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم. نضام لعف :انلكوت

 0 . لعاف عفر لحم
 ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم فاضم وهو . اي : اهريدقت.ءادن ةادأب ىدانم : انِّير ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و

 رتتسُم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم بلط ةغيصب ءاعد لعف : انذيي حتفا ©

 «حتفا» لعفلاب قلعتم ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ :نيب ..تنأ هريدقت ًابوجو

 كر



 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اناو .فاضم وهو

 فاضم : موق .ىلوألا « نيب » ىلع ةفوطعم .: نيبو : قحلاب انموق نيبو ©

 ين نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ِناث هيلإ فاضم ؛ان» و ةرسكلاب رورجم هيلإ 1
 انتيب حتفا يأ فوذحم ردصم ةفصب قلعتم رورجمو راج : قحلاب . رج لحم

 ًاسيلتم كح انموق نيبو ائنيب مكحا ىنعمب قحلاب ًاسبلتم ًاحتف انموق نيبو
 . قحلاب

 كرحتم عفر ريمض : تنأ . ةيفانئسا': واولا : نيحتافلا ريخ تنأو ©
 وهو ةمضلاب عوفرم «تنأ» ربخ : ريخخ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : نيختافلا . فاضم

 . هتكرحو درفملا نيوئت نع ضوع

 ه8 نري يع ارد ار راو
 متفلا ىلع ينبم ضام لمف : لاق . ةينانتتسا : وارلا : نيذلا الملا لاقو ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب عوفرم لعاف :ألملا

 . الملل ةفص عفر . ْ

 لحم يف لصتم ريمض واولاو مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هموق نم اورفك ©
 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : هموق نم . ةقراف فلألاو لعاف عفر
 «اورفك» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف لصعم ريمض ءاهلاو «نيذلا» لوصوملا
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 مزاج طرش فرح : نإ . مسقلل ةئطوم : ماللا : ًاييعش متعبتا نئل ©
 ويم طيرخلا لعف يضا م لعف ١ عبتا ٠ يكس ءاققلال هنون ترسك
 لصتم ريمض ءاتلاو نإب مزج لحم يف .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال ٍنوكسلا

 لوعفم : ًابيعش .روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم
 فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا « متعبتا نإ ) ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب

 . اهل لحم ال باوجو

 كر نإ



 : فاكلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ْن : نورساخل ًاذإ مكّنِإ ©

 عجب ةمالش مي مسا بصق لع يف ملا لع يس لصتم ريب

 . ةقلحزم : ماللا : تورساخل ٠ هل لمع ال باوج فرح : اذا . روكذلا

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم هند ربخ : نورساخ
 . طرشلاو مسقلا يباوج دسم تدس (اهربخو اهمسا عم «نإ) و.درفملا نيونت

  04١نهج ههرادف أو اه يون ©

 ' ىلع ينبم ضام لعف : تذخأ . ةيفانثتسا : ءاغلا : ةفجرلا مهتذخأف ©

 ىلع ينم نيالا ريمض مهد واحل لع ال ةنكاسملا ثينأتلا ءات ءاعلاب تفل

 . عابشالل مضلاب ميما تكرحو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نركسلا

 ٠ . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةقجرلا

 ,ضام لعف .: اوحبصا . ةيببش : ءافلا : نيمئاج مهراد يف اوحبصأف ©

 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان

 1 ريمض ريمض (مه) و . نيمئاجب قلعتم رورجمو راج : راد يف «حبصأ» مسا عفر

 عج هلأ ءايلاب بوصنم «حبصأ) ربخ : نيمثاج . ةفاضالاب زج لحم يف نيبئاغلا

 .٠ ةقراف «اوحبصأ» يف فلألاو . درفملا نيونت نع ضوعإ !نونلاو ماس ركذم

 اذ بين اكل فانيلا تايمز كرا 1"
 5 نرسم

 ع لع ف تنل لع ينص ليوم مسا : نيل : ًابيعش اويذك نيذلا ©

 0 سيلا ادتبم

 . بارعإلا نم اه لح ال لوصوملا ةلمم ةيبش اريذك ةلمجلاو ةحتفلاب

 نأشلا ريمض همساو لعفلاب هّبشم فرح : نأك : اهيف اونغي مل نأك ©

 دة



 فرح وهو بلقو مزجو يفن فرح : مل . نأشلا يأ وه : هريدقتو فوذحم
 . فرصتم اهلعف ةيلعف ةلمج اهربخ نأل اهربخو «نأك» مسا نيب لصاف
 ريمض واولا . نوئلا فذح : همزج ةمالعو ملب مورحب عراضم لعف :اونغي

 . اونغيب قلعتم رورجبو راج : اهيف . ةقراف فلألاو لعاف عفر ل يف لصتم
 «نأك» نم ةلمجلاو . ةففخملا «نأك» ريخ عفر لحم يف «اهيف اونغي مل» ةلمجو

 . «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف اهيلومعمو

 ضام لعف : اوناك . ىلوألا بارعإ برعت : اوناك ًابيعش اوبذك نيذلا © .
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان
 ًادتبملا ربخ عفر لحم يف اهربخ عم !اوناك» ةلمجو.ةقراف فلألاو «ناك» مسا

 . نيذلا

 عابشالل مضلاب هميم تكرح هل لح ال لصف ريمض : مه : نيرساخلا مه ©

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيرساخلا 0
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا

 نيم ين هيدا وان كرقي 1و <
 كراس

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىلوت . ةيفانثتسا : افلا : لاقو مهنع ىلوتف ©
 م هرشقت الوج هيف تتسم ريعسف لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض (مه» ىلوتب قلعتم رورجمو راج : : مهنع

 ينبم لعفلاو اهبارعإ برعتو «ىلوت» ىلع واولاب ةفوطغم لاقو نعب رج لحم
 . ةرهاظلا ةحتفلا ىلع

 ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ىدانم : موق . ءادن ةادأ : اي: موق اي ©
 ءاي ىلع ةلادلا ةكرحلا يهو ةرسكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع

 اال



 | : . ًاراصتخا تفذحو

 '' لعف : ثغلبأ .قيقحت فرح : دق. .ديكوتلاو ءادتبالل :ماللا : مكتغلبأ دقل ©
 ٠ لبصتم ريمض ءاتلإو .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم

 . عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم

 . قحلم هّنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفبم : يبر تالاسر «©

 ! وهو ةرسكلاب ميظعتتلل رورجم هيلإ فاضم : ٌبر. ماسلا ثنؤملا عمجب

 .ناث هيلإ فاضم رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو .فاضم

 : راج : مكل ٠ اهبارعإ برعتو «تغلبأ» ىلع واولاب:ةفوطغم : مكل تحصنو ©

 1 . تحصنب قلعتم روكذلا عج ةمالع 0 رورجمو

 .* لمع يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك .ةيفانكتسا : :١ ىسآ قيكف ©

 لصحف ةيناثلاب ىلوألا ةزمحلا تمغدأف ىسأأ : اهلصأ : لاح بصن
 يم لصفم را فأل لع قل ةحشلاب يفرم يام لف :دملا
 ! . نأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 , مونقل ةفص : نيرفاك . ىسآب قلعتم رورجيو راج : نيرفاك موق ىلع ©

 ' ١ نغ.ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهرج ةنمالعو اهلثم ةرورجم
 00 | . درفملا نيونت

0000 
 , .ضام لغف : انلسرأ اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا : واولا : اذلسبرأ امو ©

 ١ لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض ءاناو .. انب هلاصت ال نوكسلا ىلع ينبم

 .'دئاز رج فرح : نم . انلسرأب قلعتم رورجمو راج : يبن نم ةيرق يف ©

 . ًالوسر وأ ًايبن يأ هب هب لوعفم هنأ ىلع الح بوصنم ًاظفل رورجم مسا : يبن

 | ىلع ينبم نضام لعف : انذخأ . اف لمع ال رصح ةادأ : الإ : انذخأ الإ ©

 م



 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض « انا و انب هلاصتال نوكسلا

 «اه» و ةحيتفلاب بوصنم هب لوعفم : لهأ : ءارضلاو ءاسأيلاب اهلهأ ©

 راج : ءاسأبلاب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 .اهلثم ةرورجم ءاسأبلا ىلع واولاب ةفوطعم : ءارضلاو .انذخأب قلعتم رورجمو 1

 ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوعرضي مهلعل ©

 دقو «نوعرضتيا هلصأ : نوعرضي . «لعلا مسا بصن لحم يف نوكلا ىلع ْ

 ربخ عفر لحم يف «"نوعرضيا» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لح يف لصتم
 (لعل»

 ايس ََنَسمْرَو لاَ و سك +
 ءاَباءسمدو ةو اوف عوح ةسح ودلال اكحم ادب د
 00 كود رد قاس ركب وأ نا

 #8 لومشلال هو ةعدرهم دحام ءاَدكلاوءاَكَصلا

 لعف : انلدِب . فطع فرح : مث: ةئسحلا ةئيسلا ناكم انلْدُب مث ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» وانب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 هيلإ فاضم : ةئيسلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناكم . لعاف عفر لحم

 ىرجم يرجت يتلا تافصلا نم يهو ةئيسلا ةلعفلا ناكم يأ ةرسكلاب روزجم

 انريص وأ انلعج يأ ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ةنسحلا . ءامسألا
 . ةئيسلاب ةنسحلا مهانلدبأ : ىنعمبو ةئيسلا ناكم ةنسحلا

 ينبم ضام لعف : اوفع . ءادتباو ةياغ فرح : ىتح : اولاقو اوفع ىتح ©
 واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع

 : اولاقو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم لعفلاو اهبارعإ برعتو «اوفسع» ىلع واولاب ةفوطعم
 . ةعاجلا واوب

 هب لوعنم بصن لحم يف : ةلمجلا : ءارسسلاو ءارضلا انءابآ سمدق «©
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 . 'حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : سم . قيقحت فرح : دق -لوقلا لوقم

 ؛ ىلع ينبم لصتم ريمض « ان » و ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفم : ءابآ
 :.ءارسلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : ءارضلا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 .ةخضلاب اهلثم ةعوفرم ةءارضلا» ىلع واولاب ةفوطعم

 | ريمض «مه» و اهبارعإ برعتو «انلدب» ىلع ءافلأب ةقوطعم : ةتغب مهانذخأف ©

 بوصنم لاح : ةثغب . هب لوعفص بصن لم يف نوكسلا ىلع ينبم ن نيشاغلا

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح : واولا : نورعشي ال مهو ©
 : عراضم لعف : نورعشي .اهل لمع ال ةيفان : ال .. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ْ ةيلعفلا ةلمتملاو . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 ال مهو» ةيمسالا ةلمجللاو «مه» ًادتبملا ربخ عقر لحم يف نورعشي الد

 1 . لاح '؛بصن لحم يف "نورعشي

 05 الت از وكتر كنان ةتاام5 مالمو 41

 © نوييأف اكابرخاك 1

 . ,عناج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانعتسا : واولاو.: ىرقلا لهأ نأ ولو ©

 بوصنم نأ, مسا : لهأ . ديكوتو بصن فرح لعفلاب هبشم فرح : نأ

 ' ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ىرقلا . ةحتفلاب

 . | ىلا ةراشا : ىرقلا يف مالا . ىرقلا كلت لهأ : ريدقتلاو رذعتلل فلألا ىلع

 | سنجل ماللا نوكت نإ زوجيو ةيرق يف انلسرأ امو : هلوق اهيلع لد يتلا ىرقلا
 لعفل لغاف عفر لحم يف ردصنم ليوأتب اهربخو اهمسا عم نأو . ىرقلا

 . . احلا داب هلصنال مضلا ىلع ينبم نيذام لعف : اهمآ : اونقتاو اونمآ ©

 . ةفوطعم : اوقتاو : ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 : هريدقت فوذحم

 اس كال



 ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم لعفلاو بارعإ برعتو «اونمآ» ىلع واولاب
 ةيلعفلا ةلمجلاو . ةعاهجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا

 . ْنأ» ربخ عفر لحم يف اونمآ»

 ىلع ينبم ضام لعف :انحتف .ةول» باوج يف ةعقاو :ماللا : مهيلع اذحتفل ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مهلو .ًانحتفب قلعتم رورجمو راج : مهيلع .لعاف

 ال مزاج ريغ طرش باوج «مهيلع انحتفلا ةلمجو ىلعب رج لحم يف نوكسلا
 . مهيلع انقدغأل ىنعمب . بارعإلا نم اهل لحم

 ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاكرب : ضرألاو ءامسلا نم تاكرب © .

 رورجمو راج : ءامسلا نم . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب 1

 « ءايسلا » ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو . تاكرب نم ةفوذع ةفصب قلغتم

 . اهلثم ةرورجم

 . لمهم ففخم لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةدئاز : واولا : اويذك نكلو ©

 . «اونمآ» بارعإ برعت لسرلاب بنك أ : ايبا :
 ( ان ١ و نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ذخأ . ةيببس : ءافلا : مهانزخاف © '

 لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض « مه » و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض 0
 , هل

 ينبم لوصوم مسا : ام . ذخأب قلعتم رورجمو راج : نوبسكي اوناك امي ©

 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبسكي . ةقراف

 ةلمجو «ناك» ربخ بصن لحم يف «نوبسكي» ةيلعفلا ةلمجلا . لعاف عفر لحم

 اوناك اب ىنعمب . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نوبسكي اوناك)

 . نوبنذي

 ما



 © نورهو سهام لبنا ئيشفازخأيأك 4/
 . تفطعإ فرح : م : ءافلا . ماهفتسا ظفلب راكنإ : ةزمهلا : ىرقلا لهأ نمأفأ ©

 قرقلا ٠ ةمضلاب عفرم لا ١ لهأ . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نمأ
 : لع ةقوطعم ةلمملاو رامخلل فلألا ىلع ةردقمل ةرسكلابأ رورجم هيلإ فاضم
 ' لوقلا امأ . نيعستلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ةتغب مهانذحخأفلا

 : ىلإ ىرقلا لهأ نأ ولو :اهتيادب نم نيعستلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف دراولا
 .هيلع فوطعملاو فوطعم ا نيب ًاضارتعا عقو دقف «نوبسكي اوناك ام اهنتياجم
 دعبأ ة ةتغب مهانذخأف اوعنصو اولعف : ىنعملا نأل ءافلاب ةلمخلا تفطع دقو

 ْ . ًاتايب انسأب مهين نأ ىرقلا لهأ نمأ كلذ

 : ضام لعف : : يتأي ٠ بصا يردصم فرح | ::انسأي ٍمهيتأي نأ ©

 : نوكسلا .ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض م .ةحتفلا بمن ةمالعإ نب بوصنم

 ! ريمض «ان» و ةمضلاب عوفرم لعاف : س . مدقم هي.لوعفم بصن لح يف

 ير امال اي نال ل ةياضالاب لج لع يف انوكسلا لع يلبس لصخم
 1 1 . ىلا اونأمطا يأ ردقم فرحب رج لحم يف ردصم

 أ : ريذقتب ًاليل اهانعم نأل ةحبفلاب ةينامزلا ةيفرظلا لع برصنم مسا : ًاقايب ©
 نأ زوجيو.. ًاتايب تاب : ردصملا ىلع بوصنم وأ تايب تقو انسأب مهيتأي
 . نيتيبم وأ ًاتيبم وأ ني نيتئاب انسأب مهيتأي نأ : ريدقتب ًالاح' نوكت

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتم ريمض : مه . ةيلاح اولا : نومئاث مهو ©

 : حلانس ركذم عمج هنأل واولاب عوشرم « مه » ريخ :.نومقان . أدقنبم عفر لحم
 بصن .لحم يف «نومئان مهو» ةيمسالا ةلمجلاو درفملا نيونت نع ضوع نرنلاو
 0 : . لاح

 سما



 *2 نيمو ضان هيل زها وراس شب م و مس وو عرس < 2 1
 - نيعستلاو ةعباسلا - ةقباسلا ةميركلا ةبآلا بارعإ برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ىلع ةردقملا ةحتفلا ةملكلا بصن ةمالعو « ًاتايب ١ بارعإ برعت : حض

 . ةيلعف ةلمج «مهل ربخو ةركن مسأ ةملكلا نأل فلألا تنونو رذعتلل فلألا

 «* نزيف ئارخم أرك ماما
 ظفلب راكتإ ةزمه ةزمه ا : قوقل لأ نأ وشل و هللا ركم اونمافأ ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمأ . ةفطاع : . ماهفتسا

 لوحفم + رك .ةقاخ لاو عاف مفر لح يف لصتم بسم درا ةمايجا

 هيلع لاحمف ركملا امأ جاردتسالا انه ركملاب دارملاو ةحتفلاب بوصنم هب

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا . هناحبس

 نمأي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانتسا : ءافلا : هللا ركم نمأد الف ©

 . اهبارعإ قبس ةرركم : هللا ركم .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف 1

 عوفرم لعاف : موقلا . اه لمع ال رصح ةادأ الإ : نورساخلا موقلا لإ ©

 اهنأل واولا : اهعفر ةمالعو هلثم ةعوفرم موقلل ةفص نورساخلا . ةمضلاب

 . ةتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج

 زيزو مهم افك كي رفة بيلو ٠٠١
2000 

 . ففطع فرح : واولا . اهل لحم ال ماهفتسا فرح : ةزمهلا : دهب مل وأ ©

 همزج ةمالعو ملي موزجم عراضم لعف : دهب . بلقو مزجو يفن فرح :
 . مزليو ىرعتي لعفلاو «نيبتي» ىنعمب لعفلاو  ةلعلا فرح  هرخا فذح

 سم”



 مسا : نيذلا . نيبتلا ىتعمبو رج فرح : ماللا : ضرألا نوئثري نيذلل ©

 '  عوفرم عراضم لعف : نوئري . . ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 | هبا لوعفم : ضرألا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 ؛ راجلاو ٠ بارعإلا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ةلمسجلاو ةحتفلاب بوصنم
 ..دهيب قلعتم «نيذلل» رورجملاو

 رورحب هْيلِإ فاضم : لهأ . نوثريب قلعتم رورجبو راج : اهلهأ دعي نم ©

 : . ٍناث هيلإ فاضم رج لحم يف لصتم ريمض (اه» و فاضم وهو ةرسكلاب

 يأ نشا وع همساو فق لعاب هبشم افرع نأ: ماسئنف ول ن نأ ©

 2: ريل يوجب هيف رتسم ريس عاقل

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : مهيونذي مهانيصأ ©

 ريعض هان و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : .ائبصأ . بارنعإلا

 ينبم ينبم نييئاغلا ريمض « مه » و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 انبصأب قلعتم رورجيو راج : بونذب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 نم ةلمخلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمصض «مهدو
 عفر لح يف 'اهربخو اهمسا عم نأ» و «نأ» ربخ عفر لحم يف ةبارجو طرشلا
 مهرايد يف مهلبق الخ نم نوفلخي نيذلل دبي مل وأ : ئنعمب «دهي» لعفلا لعاف
 ءازجب يأ مهبونذب مهانبصأل ءاشن ول اًنأ وهو نأنشلا اله مهضرأ نوثريو

 . «انئش ول» ىنعمب ءاشن ولو . مهبونذ

 مل وأ ىنعم هيلع لد ام ىلع واولاب ةفوطعم : ةلمجلا : مهيولق ىلع عبطنو ©
 انوثري# ةلمج لع وأ مهيولق ىلع عبطنو ةيادفلا نع نولفي : ليق هناك دي

 نخنو ىنعمب ةعطقنم ةلمج عبظنو ةيفانئتسا واولا نوكت نأ زوجيو «ضرألا
 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عبطن . مهبولق ىلع عبطن
 . عبطنب .قلعتم رورجمو راج. : بولق ىلع . نحن : : 'هريادقت ًابوجو هيف شتسم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مهل.و

 كلتا 12 قلل



 لع ينبم لصفنم عفر ريمض مه . ةيفانعتسا : ءافلا : نوعمسي .ال مهف ©

 بارعإ برعت : نوعمسي . ال لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف مضلا

 . ؟مهاربخ عفر لحم يف (نوعمسيال» ةيلعفلا ةلمجلاو «نوثري»

 تا لود يهَمدَكِو يندر ٠١١
 و بوف لعاب َكدَك 1ك ناو كارو ايوا

 *© نرحل

 عفر لحم ين حتفلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلت : كدلع ٌصقن ىرقلا كلت ©

 ىلع ةردقملا ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم كلتل ربخ : ىرقلا . ًأدتبم

 رقتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ٌصقن . رذعتلل فلألا

 ةلمجللاو .صقنب قلعتم رورجيو راج : كيلع .نحن هريدقت ًابرجو هيف

 وأ ًالدب «ىرقلا» نوكت نأ زوجيو . لاح بصن لحم يف «كيلع صقن» ةيلعفلا

 بع «ىرقلا» نوكت نأ ًاضبأ زرجيو . كلعل ًايح «صقنا ةلجو كلتل ةفص

 . هل ًايناث ًاربخ «ٌضقن» ةلمجو ادتبملل لوأ

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و صقنب قلعتم رورجمو راج : اهئانيأ نم ©
 كيلع صقن ىنعملا نأل ضيعبتلل انه «نم» و ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ْ

 . اهرابختأ ضعب يأ اهئانبأ ضعب

 ءادتبالل : ماللا . ةيفانتتسا : واولا : تانيبلاب مهلسر مهتءاج دقلو © '

 ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تءاج . قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض « مه » و ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 يف نييئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : لسر . مدقم هب لوعفم

 ٠.. مهتءاجب قلعتم رورجمو راج : تانيبلاب . ةفاضالاب رج لحم

 ضام لعف : اوناك . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا : ءافلا : اوذاك امف ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان

 كلا در قلا



 . ةقراف فلألاو ةناكا مسا عفر لحن يف نوكسلا

 ا. لع عقارا يش يأ رج فرح يذلا يأ دونجا مل م اللا : اوئمؤيل ©
 : مإللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف .: اونمؤي .: «ناك» عقال لعفلا
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نوئلا فددح هبصن ةمالعو

 . مري رج لع يف ردصم ليأتي اهدي امو مالا دعب ةرمفلا هنأ و. هكا

 0 + اهل لع ال هنأ») ةلص ةاونمُؤيا ةلمجو . نايبالل نيدديرم

 | اهدعبامو «أم» و . ةيردصم': ام . زيي قلععم دورعو راج: اوبذك امي ©

 ' .:ةقراف فلألاو لعاف مق لع يف لصتم ريس ل ةعامجلا واوب هلاصتال
 ' . اهل لحم ال ةيردضملا «ام» ةلص «اوبذك١ ةلمجو

 | نع هعاطتنال مضلا ىلع يتبم رورجم مسا : لبق . رج فرح : نم : ليق نم ©
 ّْ 1 . اوبذكب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف ةفاضالا

 . نع بنات بصن لع يف حتا ىلع ينبم مسا فانكلا : هللا عيطي كلذك ©
 ؛ .:ديدشلا عبطلا كلذ لثم هلا طي ريدقتب «لثما ىنعمب ومو قلللا لوصنفلا

 . فاكلاو دعبلل ماللاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم ةراشا مسأ :|

 : ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . ةمضلاب عوفرم عياضم لعف : عبطي .باطخلل

 اا درا ن نيونت ضوع نونلاو جلاس ذم جهلا ءايلاب دورجم

 ١ ه 2110010 ا 1 هر سامو ْ

 ْ ا او
 لم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 : ! 0 . لعاف عفر

 عكس



 ينبم نييئاخلا ريمض «مه» و دجوب قلعتم رورجتو راج : دهع نم مهرثكأل ©

 ديكوتلل دئاز رج فرح : نم : دهع نم . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 لعفلا نوكي نأ زوجيو . دهع ءافو ريدقتب ًالحم بوصنم ًاظفل رورحي «دهع» و
 . ملعلا ةقيقح انل تلصح ام يأ ملعلا هانعم نأل ًامزال

 لح ال ةيضارتعا : هدعب ةلمجلاو ةيضارتعا : واولا : مهرثكأ اندجو ّْنِإَو ©

 ريمض !مه)و ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعفم : رثكأ .تبرعأ : اندجو .اهل

 ال 2نإ) نم ةففخم ؛نِإ) و ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 . ا لمع

 نم ةففخملا «ْنإ) نيب قرفت اهسفن ةقلحنملا ماللا يهو ةقراف ماللا : نيقسافل ©

 : نيقساف . ةيفانلا هْنِإ) نيبو لعفلاب هبشم فرح يه يتلا  ةليقفلا هّنإ)
 نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم ناث هب لوعفم
 . درفملا

 ميال هيدلهف ذك 1 ةجيتب طوط مطانب *٠٠ 0 - و
 41 و07 م وا

 © نديعْلا ةبيعلا تيكر أو
 يف « اندجو » ىلع ةفوطعم : انثعب . ةفطاع : مث : مهدعب نم انثعب مث ©

 ضام لعف : ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «اندجو لبا (ىنعمبل اندجو (ْنِإ)

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ريمض «مه) و . انثعبب قلعتم رورجتو راج : دعب نم . لعاف عفز لح

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ائنتايآب ىسوم «© .

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ؛اناو .انثعبب قلعتم رورجمو راج :تايآب :

 رورجم مسا : نوعرف . انثعبب قلعتم رورجمو راج : هقالمو نوعرف ىلإ ©

 فرصلا نم عونم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا : هرج ةمالعو رجلا فرحب

 تدل



 ' ةرورجم «نوعرفا» ىلع واولاب ةفوطعم : . ةيملعلا ىلع «نيونتلا»
 ا و رع او

 ١ نم ةفوذحم لاحب « نوعرف ىلإ  رورجملاو راجلا قلعتي نأ زوجيو . ةفاضإلاب
 0 ا ' . انتايآ

 ١ مضلا ىلغ ينبم ضام لعف : اوملظ .: ةيفانئتسا : اهب اوملظف ©
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . 3 واوب هلاصتال

 ..اهيسب الا اوملظف : ريدي يأ رمثي نلمح رورو راجل :
 ١ ريمه لغاقلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رظنا . ةيفانتتسا : ءافلا : رظناف ©

 أ . تنأ ريدقت ًابوجو هيف تتسم

 . لفل هب لرعقم بصن لع يف : ةلمجلا : نيدسفملا ةبقاع ناك فيك
 ٍ «ناك» ريش بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : بيك ٠ ارنا

 «ناكا - ةبقاع . 0 نيتام لخف مدقم

 ١ هرفلا يف ةكرحلاو نيوتلا نع ضوع نونلاو

 ٠١ َنلنَونوسَرْلِإ نوفي سوملاَوو ©* 0
 ىلع ينبم ضام لعف : لاق .ةيفانئتسا : واولا : نوعرف اي ىسوم لاقو !

 ةاذأ : اي اي : رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لماف : . حتفلا
 ! 1007 + بصن لح يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : نوعرف' . ءادن

 ' هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : نيدلاعلا بر نم لوسر يّنِإ

 لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح .: نإ ب لاووقلا لوقم

 عوفرم «ّنإ) ربخ : نوم. مسا بصن لع يف ثوكسلا لع ينس

 :نيملاعلا . «لوسر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج :بر نم .ةمضلاب
 نع ضرع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم

 ١ . .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا
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 .يريدج : ىنعمب ةمضلاب عوفرم أدتبم : قيقح : لوقأ ال نأ ىلع قدقح ©

 ال ةيفان : ال . ىلع بجاو ىنعملا نوكي وأ . ءابلا ىتعمي رج فرح : ىلع
 :لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف : لوقأ . ال لمع

 لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ» و انأ ةريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 فرح يهف ؛ ْنَأ » امأ . أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو رجلا فرحب رج
 : . اهل لحم ال ؛ْنأ» ةلص «لوقأ» ةلمجو . بصان يردصم

 رصح ةادأ : لإ . لوقأب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : ّقحلا الإ هللا ىلع ©
 . ةحتفلاب بوصنم «لوقأ» لعفلل هب لوعفم : ّقحلا . اهل لمع ال

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تئج . قيقحت فرح : دق : مكتتج دق ©

 عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال :

 ةمالع ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ريمض فاكلاو لعاف
 . روكذلا عمج :

 رورجمو راج : بر نم . مكتئجب قلعتم رورجبو راج : مكبر نم ةئّدبب ©

 رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا . اهنم ةفوذحم ةفصب وأ ةنيبب قلعتم

 . عمجلل ميملا ةفاضالاب

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لسرأ .ةيببس : ءافلا : يعم لسرأف ©

 ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : عم . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو لسرأب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم
 . ةفاضإلاب رج لحم

 ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : ينب : ليئارسا ينب ©

 نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم : ليئارسا .ةفاضإلل هنو تفذحو ملاسلا
 . ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا

 49ه



 ه قيل أ نِإَلاَ . ٠

 0 ا لاق : تنك ْنِإ لاق ©

 : لعف صقان ضام لعف : تنك . مزاج طرش فرح : نإ . وه هريدقت ًاناوج
 لصتم ريهصض ءانلا كرحسشلا عفرلا ريمسغب هلاصتال نوكسلا لع ينبم طرشلا

 : . اهمسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبه

 ' ينبم ضام لعف : تنج . ؛ناك» ربخ بضن لحم يف : ُهلمجلا : ةيآب تثج ©
 ىلع ينبه لصتم ريمض ءاتلاو كرحشملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 ْ . تجب قلعتم رورجمو راج : ةيآ : لعاف عقر لح يف حتشلا

 | فذخ ىلع ينبم رمأ لعف : تن . طرشلا باوجل ةطباز : ءافلا : اهي تأف ©

 0: اه تل ةريدق يرجو هيف لجسم يرسخ : لعاقلاو ١ ةلعلا فرح نونلا

 : ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اهب تأف» ةلمحو .تئاب قلعتم رورجمو راج

 1 . مزج لحم يف

 00 نيقداصلا نم :تبرعأ :تنك ْنِإ : نيقداصلا نم تنك ْنإ

 .نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم

 . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو . هتكرحو درفملا نيونت نم ضوع

 : . ةيآب تأف نيقداصلا: نه تنك ْنِإ : ريدقتلا

 رو در هل :
 4 نيبم نابع ىهاذإف ءاصعاقلاو ١١و

 |ةردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىقلأ .ةيفانئتسا : ءافلا : هاصع ىقلأف ©

 :١ هاضع . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع

 يف لصتم ريمض ءاهاو رذعتلل فلألا لع ةردقملا ةحبتفلاب بوصنم هب لوعفم

  ةيئاجف -ةءاجف فرح : اذإ . ةيفانثتسا : ءافلا : نيم نابعش ى ىه اذإف ©



 ىلع ينبم لصفتم عفر ريمصض : يه . 0 هل لحم ال

 ةفص : نيبم . ةمضلاب عوفرم «يه» ربخخ : ناب ابعث . أدتبم عفر لح يف حتفلا

 . ةمضلاب هلثم ةعوفرم نابعثل

 4:١ ١ نر اصيو امد 5

 © و ةقباسلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت : ءاضيب يه اذإف هدي عزنو

 اهنأل نونت ملو ةمضلاب ةعوفرم «ءاضيب» و . ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ؛هدي»
 «ءالعف» نزو ىلع فرصلا نم ةعونم .

 © عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو . ءاضيبب قلعتم رورجبو راج : نيرظانلل

 هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم .

 ٠١4 ٌميلعحساداه نإ نوع د مزق نم كل لاق 9# - ارجو هةقيكؤ 22 هل د

 ١ . حتنلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : نوعرف موق نم ألملا لاق ©
 ا لاحب قلعتم رورجمو راج : موق نم . ةمضلاب عوفرم لعاف

 نم عرنم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحشفلاب رورجم هيلإ فاضم «نوعرف» و
 . ةمجعلاو ةيملعلا ىلع فرصلا

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ميلع رحاسل اذه نإ ©
 نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :ْنِإ

 ةمضلاب عوفرم َّنِإ) ريخ رحاس ةقلحزم : ماللا ّنِإ» مسا بصن لحم يف

 م وأ ندم مك ندري ١٠

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف ديري : مكجرخب نأ ديرب ©

 لعف : جرخي ٠ بصان يردصم فرح : نأ . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 -مهاآ



 .ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم
 هي لوعقم بصن ل يف حفلا ىلع يتيم لصتم ريمسف فاكلاو . ره هريدقت

 :بصن لحم يف ردصم ليوأتب « اهالتامو نأ ١ و . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . ديري لعفلل هب لوعفم

 ,لحب ف لصتم ريمض فاكلاو . مكجرخيب قلعتم رورجيو راج : مكضرأ نم ©
 : عفر لحم يف «مكجرخي نأ ديري» ةلمجو روكذلا عمج ةمالغ ميملاو ةفاضالاب .رج
 .. رحاسل ةيناث ةفص

 : اذام . ةيفانعتسا : ءافلا . نورمأت اذإف : لاق : ىنعمب : نورمأت اذامف ©

 :لوقلا قايس نم ردقم رج فرحب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا
 'توبثب عوفرم عراضم لعف : نورمأت ؟ نوريشت ءيش يأبف : ريدقتب يأ

 :يف «اذام» نوكت نأ زوجيو . لعاف عفر لحم يف لصتم ْريمض واولاو نونلا
 0 . هب لوعفم بصن لح

 ١١١ نبرشلح ِنرَملفْلِلو اوك #9
 واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعت : ارلاق : هاخأو هجرأ اولاق ©

 1 «هقجرأ» ىنعمب : هجرأ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 .هيف زتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 ,لوغقم بصن لح يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو تنأ هريدقت ًابوجو
 اءامشالا نم هّنأل فلألاب بوصنم ءاملا ىلع واولاب ةفوطخغغم : هاخنأو . هب

 :٠ ةلمحلاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض ءاهلاو ةسمخلا

 00 ' ١ - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف
 :نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لسرأ . ةفطاع واولا : نئادملا ف لسرأو ©

 قلعتم رورجتو راج : نئادملا يف . تنأ هريدقت ًابوجو رتتسإم ريمض لعافلاو

 1 . لبسأب

 نيرفاح 5 اجر لسرأ يأ هب لوعفم فوذحم فوصومل ة ةفص : نيرشاح ©
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 «نيرشاحا ىلا ةرشابم لعفلا ىدعتي نأ زوجيو ةرحسلل نيعماج ىنعمب

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم

 ميس لحبوب
 ةميركلا ةيآلا يف ردقملا فوصوملل ةيناث ةفص بصن لحم يف ةلمجلا : كوتأي ©

 بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف يهو ؛ نيرشاح ًالاجر ١ يأ ةقباسلا
 ةسمخلا لاعقألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو «لسرأ) لعفلل  رمألا

 حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 . هب لوعفم بصن لح يف

 رورجم هيلإ فاضم : رحاس . اوتأيب قلعتم رورجمو راج : ميلع رحاس لكي ©

 . ةرسكلاب هلثم رورجم رحاسل  تعن  ةفص : ميلع ةرسكلاب

 ١١١ يلدا كوإارجل ن6 تلاهَبَو ©
 ىلع ينبم ضام لعف : ءاج .ةيفانئتسا : واولا : نوعرف ةرحسلا ءاجو ©

 بوصنم هب لوعفم : نوعرف . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةرحسلا . حتفلا

 . ةمجعلاو ةيملعلا ىلع فرصلا نم عرنمم هنأل نوني مو ةحتفلاب

 بيجأف هوءاج ذإ اولاق ام : لئاس ناسل ىلع ردقم لاؤسل باوج : اولاق ©

 ىلع ينبم ضام لعف برعتو . ًارجأ انل نإ يأ . ًارجأ انل نثأ اولاق : هلوقب

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 . هقراق

 : نا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ًارجأل انل ْنِإ ©
 مدقملا (نِإ) ربخب قلعتم رورجيو راج :انل .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 ينبم طرشلا لعف صقان ضام لعف : انك . مزاج طرش فرح : ْنِإ : اًذك نإ ©
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 عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا وانب هلاصتال نوكسلا ىلع
 . . 4 ناكا مسا

 عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : نحت : نيبلاغلا نحن ©
 بوضنم «ناك١ ربحت : نيبلاغلا . «انك» ةلمج يف «ان» 'نيملكتملا ذأ ديكوت

 باوخو هتكرحو درشلا نيونت نع ضوع نونا ماس ركذم عج هلل ءايلاي

 . ًارجأ انل' إف نيبلاغلا نحن انك ْنِإ : ريدقتلاو . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا

 ل نيا نير حم إو لَ ١1

 اوجم يف رتتسم ريمسم لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : معن لاق ©

 .هل لحم ال ماهفتسا دعب  مالعإ فرح  باوج فرح .: معن . وه هريدقت

 هبشم اليكوتو بصن فرح : ّْنِإ . فطع فرح راولا : نييرقملا نمل مكنإو ©

 ميملاو .٠ نإ مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب
 مسا: نيبرقملا . رج فرح نمو ةقلحزم ماللا : نمل . روكذلا عمج ةمالع

 .نيونت نع '|ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج .هنأل ءايلا : هرج ةمالعو نمي رورجم
 ٠ «نيبزقملا نمل مكنإو١ ةلمجو «نإ) ربخب .قلعتم رورجملاو راخلاو هتكرح درفملا
 انل نأ : مقل ًاباجيا'لاق هنأك .باجيالا فرح دسم دس فؤوذحم ىلع ةفوطعم

 . نييرقملا نمل مكناو ًارجا مكل نا معن . ًارجأ

 + يفرز يلا
 . اجلا واب هلاصتال ملا ىلع ينبم ىذا لمخ : ىسوم اي اولاق ©

 عادت ةادأ : اي . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واونلاو

 بصن لحم يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبص ىدانم مسا : : ىسوم

 . فوذحم اريذحت) دعب ىسومل ًابوجو ءاج مهلوقو

 .ليصفتلل ال .رييختلل انه وهو هل لمع ال ليصفت فرح : ام يقلت ْنأ امإ
 لعافلاو نأب بوصنم عراضم لعف : يقلت بصنو ةيردصم فرح : نأ
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 لح يف ردصم ليوأتب ءاهالت امو ْنأ» و .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 بصن لحم يف ردصملا نوكي نأ زوجيو «نأك١ هريدقت فوذحم ربخلاو أدتبم عفر

 . - لوقلا لوقم هب الوعفم

 عراضم لعف : نوكن . اتبرعأ : نأ امإ . ةفطاع واولا : نوكذ نأ اًمإو ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض اهمساو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم صقان
 . اه لحم ال «نأ» هلص ؛نيقلملا نحن نوكن» ةلمجو نحن هريدقت

 ديكوت عفر ل يف مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : نحن : نيقلملا نحن ©
 هنأل ءايلاب بوصنم «نوكن» ربخ : نيقلملا «نوكن» يف نكتسملا ريمضل يظفل

 امو ةيردصملا «نأ» و هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج

 اهتلمجو ىلوألا «نأ» نم لوؤملا ردصملا ىلع فوطعم ردصم ليوأتب اهدعب
 . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «ىقلت» ةلمحو

 ١ رجوي ورأَجو م وبعرتساو الآن ءاأ رجالا اذ اريل لَو »*
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : اوقلأ لاق ©

 نم هنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقلأ . وه : هريدقت ًاناوج

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمحملاو

 نوكسلا ىلع ينبم عزاج ريغ طرش مسا : ال .ةيفانحسا : ءافلا : اوقلآ اًملف ©

 ضام لعف : اوقلأ . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف
 واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال فلألا ىلعو رذعتلل ردمملا حتفلا ىلع ينبم

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لمع يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 . اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : سانلا نبعأ اورحس ©

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورجس
 .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :نيعأ .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : سانلا
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 ىلع ففطعلا يواوب ناتفوطعم : ناتلمجلا : اوءاجو مهوبهرتساو ©

 1 .هب لوعفم بصن لح يف نييئاخلا ريمض «مها و. اهلثمب نابرعتو «اورحسا

 ريخسبل د تعل - ةقفص : ميلاع اوءاجب قلعتم رورجمو راج : ميظع رحسب ©

 1 مهيدل يأ مه ةبسنلاب ميظع وهو . اهلثم ةرورجم

 ١  01نويل منك أذَو ©*
 ىلع يتبم نضام لعف : انيح وأ . ةيفانتسا : واولا: ىسوم ىلإ انيحوأو ©

 عفر لخم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اانا و . اني هلاصتال نوكسلا

 ةردقملا ةحتفلا هرج ةمالعو ىلإب رورجم مسا : ىسوم .رج فرح :ىلإ .لعاف
 ىلإ" و ةيملعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب رذعشلل فلألا ىلع

 . ىخوأب قلعتم «ىسوم

 لح ال ةيريسفت : اهدعب ةلمجلاو امل لمع ال ةيريسفت : نأ: كاصع قلأ نأ »

 ريمض, لعاقلاو - ةلعلا فرح  هرخآ فذح ىلع ينبنم:رمأ لعف : قلأ .

 ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اصع . تنأ هريدقتت ًابوجو هيف رتتسم

 فاضم رج لحم يف حتفلا لع ينبم لصتم ريمض فاكلاو رذعتلل فلألا ىلع

 دعب ريدقتلا نوكيف رمألا لعفي تلصو ةيردصم ؛نأ» نوكت نأ نكميو هيلإ

 دعب اهبارعإ نوكيو كاصع يتلأ نأب ىسوم ىلا انيحوأو اهلبق رج فرج ريدقت
 اراجلاو ءابلاب رج لحع يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصملا نا : ريدقتلا اذه
 و . هاصع ءاقلاب ىسوم ىلإ انيحوأ يأ «ىحوأ» .لعفب قلعتم رورجملاو

 . ثارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا 0

 هل لحم الب ةيئاجف  ةءاجف فرح : اذا .ةيفانكتسا : ءافلا: فقلت يه اذإف ©

 ام عقو لع يف فلا لع ينم لصفنم ع يمت : يه .بارصالا نم
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : فقلت
 يها ةلمجو:«يه» ريخ عفر لح يف (فقلت» ةلمجو . ؛علبشت» ةعمب يه

 0 ا . . اه لحم ال ةيفانغسا «فقلت
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 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : ام : نوكفأي ام ©
 واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوكفأي

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوكفأي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم.ريمض
 هنأل لعفلاب لحملا بوصنم ًاراصتخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو
 ةيردصم «ام» نوكت وأ .هنوروزي ام : ىنعمب .هنوكفأي ام ريدقتلا .هب لوعفم

 ىنعمب هب ًالوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام» نوكتف
 ال ةيردصملا «ام» ةلص «نوكفأي» ةلمجو . كفإلاب كوفأملل ةيمست «مهكفإ)

 . اهل لحم

 ١١ نوايا "الطبول مَكَو >8
 لع ينبم ضام لعف : عقو . ةيفانئتسا : ءافلا : لطبو قحلا عقوف ©

 . «عقو« ىلع واولاب ةفوطعم : لطبو ةمضلاب عوفرم لعاف : قحلا .٠ حتفلا 1

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نولمعي اوناك ام ©
 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك. لعاف
 لعف : نولمعي . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 لوصوملا ةلص «نولمعي اوناك» ةلمجو !ناك» ربخ بصن لحم يف «نولمعي#

 يأ . هب لوعفم هلأل لحملا برصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو

 . هنولمعي

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوبلغ . ةيفانئتسا : ءافلا : اويلغف ©

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعاجلا.واوب هلاصتال مضلا

 نامز فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامزلل ةراشا مسا : انه : كلائه ©

 © نصوم هوَ

 هال



 مضلا ىلع: ينبم ضام لعف : اوبلقتا .ةفطاع : واولا : نيرغاص اويلقئاو ©

 ةقراف فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولا . ةغامجلا واوب هلاضتال

 نا ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم ةعامجلا واو نم لاح : نيرغاص

 ا . دنرفملا نيوثت نع ضوع

 دحر رو ١

 ينم لوهجملل ينبم ضام لغف : يقلأ ٠ 5 ا يقلأو ©
 ْ لاب يفرم لعاف بنات . حتفلا ىلع

 نيو نع ضوع نونلاو لاس ٍركذم عمج هنأل ءايلاب برصنم لاخ : نيدجاس ©

 ااا © نيلي ماَءَك
 ؛لصتتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبع ضام لعف : اولاق ©

 .'هب لوعفم بصن لح يف : هدعب ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 :اانالو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : بمآ : نيملاعلا برب اًنمآ ©

 ارورجيو راج : برب ٠ لعاف عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لصتم ريمض
 ركذملا عمجمب قحلم هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : نيملابعلا ٠ اًنماب قلعتم

 ْش . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماسلا

 0 َنوُرَعَو قولي 7" ؟

 !ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «بر» نم لدب : بر : نورهو ىسوم بر ©
 :٠ هرج ةمالعو رورجم هيلإ فاضم : ىسوم . اهلثم ميظعبتلل ةرورجم ةقباسلا
 ىلع, فرصلا نم عرنمم هْنأل ةرسكلا نم ًالدب فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةحتفلا

 هبارعإ برعيو «ىسوم» ىلع واولاب فوطعم : نورهو . ةيلمعلاو ةمجعلا
 . هرهاظلا: ةحتفلا رجلا ةمالعو

 هم



 رق 2و بو 00 هو رو

 يي 2 0 :ةءويمثنم نوفل ١7
 نك ولعت قوس اهله هنو 12 بر سب

 عوفرم لعاف : نوعرف . حتفلا لع يننم ضام لعف : لاق : نوعرف لاق ©

 . ةيملعلاو ةمجعلل - نيونتلاو - فرصلا نم عونم هنأل نوني لو ةمضلاب

 فرح ةزمهلا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا :هب مقنمآع ©
 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متنمآ . داعبتسالاو راكنإلا ديفت ماهفتسا

 ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلا كرحتم ا عفرلا ريمضب هلاصتال

 . متنماب قلعتم رورجمو راج : هب . روكذلا عمج ةمالع

 . فاضم وهو نمآب قلعتم بوصنم نامز فرظ : لبق : مكل نذآ نأ لبق ©

 هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف :نذآ .بصنو ةيزدصم فرح : نأ

 رورجتو راج : مكل انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا

 يف ردصم ليوأتب : اهالتامو «ْنأ» و روكذلا عمج ةمالع ميملاو نذآِب قلعتم

 . هب مكل نذإلا لبق يأ ةفاضالاب رج لحم

 ةراشا مسا : اذه . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ركمل اذه ّنِإ ©

 . عوفرم

 ينبم ضام لعف . ركمل ةفص عفر لحم يف : ةلمجلا : ةنيدملا يف هومتركم ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 ميملا نأ ةفرعمل واولا . روكذلا عمج ةمالع ميملا . لعاف عفر لحم يف مضلا

 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض .ءاحلاو عمجلا ةمالع

 . هوّقركمب قلعتم رورجمو راج : ةئيدملا يف

 لعف : اوجرخت . ليلعتلل رج فرح : ماللا : اهلهأ اهنم اوجرختل ©

 واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم

 قلعتم رورجبو راج : اهنم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ينبم لصتم ريمض «اه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لهأ . اوجرختب

 ه8



 لح يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأل و ةفاضالاب رج لمع يف نوكسلا ىلع

 : . مالاب رج
 لبقتسملل فيوست فرح فوس ةيفانتتسا : ءافلا : نوملعت فوسف «©

 عفر لحم يف لصتم ريمض.واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نوملعت

 ةقيقح مكلإ لصحت فوس : هانعم َّنأل لوعفم ىلإ لعفلا دعتي ملو . لعاف
 0 ّْ . ملعلا

 © نيل كيب ديو مكي دايت 0
 ٍينبم عراضم لعف : نعطقأ .فوذحم مسق باوج يف ةعقاو : ماللا : ٌنعطقأل ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقشلا ديكوتلا نونب ةلاصتال حتفلا ىلع
 ال مسلقلا باوج «ٌنعطقألا ةلمجللاو . نعطقأل هللاو .: ريدقتلا . انأ هريدقت

 0 ٍْ . لح

 :فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : فالخ نم مكلجزأو مكديأ ©
 عيب بدلع يلا ٠ ةاضالا رج لع ل“ نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض
 .ًااهبارعإ برعتو « مكيديأ » ىلع واولاب ةفرطعم : مكلجرأو . روكذلا

 لجبألا ىنمييا يديألا نم لاح بصن لحم يف روزجيو راج : فالح
 . تافلتخم يأ ىرسيلا

 'لعةقوطعم : مكتبلصأل . فطع فرح : مث: نيعمجأ مكّتبلصأل مث

 :«عمجأ) عمج وهو ةركذملل يونعم ديكوت :نيعمجأ :اهبارعإ: برعتو «نعطقأل»

 . ملاس ركذم عمج - هنأل ءايلاب بونصتم

 «© نيس اق
 - مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق : نوبلقنم انّبر ىلإ اَنِإ اولاق ©

 ةقرانف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال

 كلتا ل! لالا



 بصن فرح : نا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلمجلاو

 بصن لع يف نوكسلا لع يبم لضم ريم انا, لعفلاب هبشم ديكوتو
 لصتم ريمض «ان» و (نإ) ربخب قلعتم رورجمو راج : بر ىلإ . «نإ» مسأ

 واولاب عوفرم «ّنإ» ربخ : نوبلقنم . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . حتفلا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل

 رس ل سر 6 مسار

 ايصال عض رمال رو ١7

 © َنيِلْئمانَكَو
 عراضم لعف :مقنت .اهل لمع ال ةيفان :ام .ةيفانتتسإ :واولا : اًنم مقثت امو ©

 . رورجو راج: انم تنأ ةريدقت ارجو رسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 ضام لعف : انمآ . يردصم فرح : ْنأ . ءانثتسا ةادأ : الإ : اًنمآ نأ الإ ©

 نوجا لع ينم لصتم يجف هناا . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ىنثتسم بصن لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ردصملا «نأ» و لعاف عفر لح

 «اثمأ» و (ركنت» ىنعمب «مقنت» و اطل لحم ال ةيردصملا نأ ةلص : انمآو ٠ ألي

 ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : بر . اًنمآب قلعتم رورجمو راج : اذير تايآب ©
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و فاضم وهو ةرسكلاب
 . ةفاضالاب

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج ريغ طرش مسا «نيح١ ىنعمب : ال: انتءاج امل ©

 فوذحم طرشلا باوجو باوجلاب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم ش

 رثتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تءاج . هانعم ميدقتل
 لصتم ريمض ؛اناو ا لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو يه هريدقت ًاناوج هيف

 فاضم رج لحم يف «انتءاج» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبص

 . «ا» دعب اهعوقول هيلإ
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 وهز ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم : اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : انّمر ©

 ١ 2 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان٠'و فاضم

 ! ريم لعافلاو رمأ ةغيصب سايتلاو بلط لعف : غرفأ : اريص انيلع غرفأ ©
 ًارص . غرفاب قلعتم رورجمو راج : انيلع . تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 فذج لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعإ برعتو «غرفا» ىلع واولاب ةفوطعم : انفوتو ©
 | بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمسم اانا و - هلعلا فرح  هرخآ

 يلا نع يضوع ولو اس وكم عج هل ءايلاب برصتم لاح : نيملسم ©
 0 درفملا مسالا يف ةكرحلاو

 7 ٍفاوُدِسُصِل دعم اقوي باكذأ]6 / ١7 2 0

 8 نوه م يم ل كتي

 ' يما فام لف : لق . ةيفانتسا : وارلا : نوعرف موق نم الملا لاقو ©

 ٌ لاحب قلغتم رورجتو راج : موق نم .ةمضلاب عوفرم لعاف :ًالملا .حتفلا ىلع
 , ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم :نوعرف .(ألملا» نم ةفوذحم

 ْ ش .ةيملعلاو ةمجسعلا ىلع فرضلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب

 | لفف : رذت . ماهفتسا ظفلب راكنإ مح ةرمهلا: هموقو ىسوم رذتأ ©
 تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 : موقو .. رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هي لوعفم : ىسوم

 ' ريمض : ءاهلاو . ةرهاظلا ةحتفلاب هلثم بوصنم» ىسوم ىلع واولاب فوطعم

 0 . ةفاضالاب رج لحم يف مبضلا ىلع ينبم لصتم

 دكا



 عراضم لعف : اودسفي .ليلعتلل رج فرح : ماللا : ضرألا يف اودسفيل ©

 ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 قلعتم رورجبو راج : ضرألا يف . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 رورجملاو راجللاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب :اهالت امو «نأ»و اودسفيب

 . نيدسفم : ريدقتلاو لاحب قلعتم

 ةمالعو «اودسفي» ىلع ةفوطعم : رذي . ةفطاع : واولا : كتهلآو كرذيو ©

 ريمض : فاكلاو . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن
 ىلع واولاب ةفوطعم :كتهلآو .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم
 ينبم لصتم ريمض فاكلاو . ةحتفلاب بوصنم كتخآ رذيو ريدقتب «قاكلا»
 1 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : مهءانبأ لتقنس لاق ©

 - لابقتسا - فيوست فرح نيسلا : لتقنس . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : لتقن . بيرقلل
 نيبئاغلا ريمض «مهاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ءانبأ .نحن هريدقت ًابوجو

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 اهيارعإ برعتو «مهءانبأ لّدقن» ىلع واولاب ةفوطعم : مهءاسن يحتسنو ©

 «رذتأ» اتلمجو . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا «يحتسن» لعفلا عفر ةمالعو

 . - لوقلا لوقم - اهب لوعفم بصن لح يف امهالت امو «لتقنساو

 بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : واولا : نورهاق مهقوف اًنإو ©
 لصتم ريمض «ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : انإ .لاح ا

 ىلع لدت ناكم فرظ : قوف . «ْنإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم «ّْنِإ) ربخ لضفلا
 . «تايح نهوعدن «مهءاسن ييحتسنا ىنعمو . درفملا

 3 رب



 . نمار هيض 2100 وهاب أنييسأ متل سرحت
 © يت جم أو دوابنمَفَي

 ! عوفرم لغاف : ىسوم . حتفلا ىلع ينبم ضام ليف : هموقل ىسوم لاق ©

 ' ءاحلاو لاقي قلعتم رورجمو راج : موقل . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب
 1 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوئيعتسا : اوريصاو لاب اونيعتسا ©

 ' لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراسضم نأل

 , راج : هللابأ . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو ةقراف فلألاو
 ْ «اونيعتسا) ىلع واولاب ةفوطعم اوربصاو اونيعتساب قلعتم رورجمو

 ' مسا : ضرألا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: هلل ضرألا ْنِإ
 (نإ) ربخب قلعتم ميظعتل رورجمو راج : هلل . ةختتفلاب بوصنم «نإ»

 ' ًاينإث ًارخ عفر لحم يف نوكت نأ زوجيو لاح: بصن لحن يف : ةلمجلا : اهثروي ©
 , هريالقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف يهو َنإل
 . ؛هلوأ هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اهل و . وه

 | هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصؤم مسا : نم : ءاشي نم ©
 : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلاب عراضم' لعف : ءاشي . نات

 ' «ءاشي) هب لوعفمو بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص: «ءاشي» ةلمجو . وه

 ٠ ' . ًاراصتخا فولحم

 : ءاطاو 'نم# نم ةفوذحم لاحب قلعتُم رورجيو راج : ةيقاعلاو هدابع نم ©
 ' أدتبم :ةبقاعلا .ةيفانئتسا واولا :ةبقاعلاو .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 . هلأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو . أدتبملا ربخب قلعتم رورو راج : نيقتملل ©
 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج

 كلتا ع1 لا



 ير يضل اضحِلَم يكب تنك ناين يزوأ وو ١3

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : :اولاق ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 «ان» . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : انيذوأ ©

 اهدعي امو ةلمجلاو لعاف بئان عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . هب لوعفم بصن لح يف

 بصنو ةيردصم فرح : نأ . انيذوأب رورجمو راج : انيتأت ّْنأ ليق نم ©
 رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : يأت

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اانا و تنأ هريدقت ًابوجو هيف
 :ريدقتلا . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «نأا و هب لوعفم
 . «نأ» ةلص «انيتأت» ةلمجو كنايتإ لبق نم

 : ام . اهلثم برعتو «لبق نم» ىلع واولاب ةفوطعم : انتثكج ام دعب نمو ©
 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انتتج . ةيردصم :

 ريمض «ان) و لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا . كرحدلملا

 :اهالت امو ةيردصملا «ام)و هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 .اهل لحم ال ةيردصملا ؛ام) ةلص «انتئج» ةلجو . ةفاضالاب رج لحم يف

 رقتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : مكير ىسع لاق ©

 («ىسعا مسا : بر . صقان ضام لعف : ىسع . وه : هريدقت ازارج هيف

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةميغلاب ميظعتلل عوفرم
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 نأب بوصنم عراضم لعف :: كلبي .ةبصان ةيردصم :نأ : مكودع كلهب نأ ©

 : ودع . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو
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 رج لحم يف مضلا ىلع يئبم لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب !بوصنم هب لوعفم
 ةيردصلا «نأ» ةلص «مكودع كلبي» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 ريخ بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصلا ؛ْنأ» و . ال لحم ال

 "اذه نم ضلختللو «كاله هللا» لاقي الف ريدقت لوح لذج ةمثو «ىسع»

 ؛فودحم فابضم نع ًابئان هيلإ ًافاضم «مكبر» - لوؤتأ نأ زوجي - لاكشالا
 ,نوكي نا زؤجيو . كاله مكبر رمأ ىسع : اذهب ريدقتلا حبصيو «رمأ» هريدقت

 مكبر ىسع يأ ليوأتل ًاليوأت نوكيف قتشملا ردصملا ليؤأتب ًالوؤم ريدقتلا

 . ًاكلاه مكبر ىسع يأ ًاكاله

 برعتو «كلهي» ىلع واولاب ةفوطعم :فلختسيو :ضرألا يف مكفلختسيو ©

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . اهبارعإ
 ' ٠ مكفلختسيب قلعتم رورجمو راج : ضنا ٠ يف .روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 «فلختسي ىلع ةفوطعم : رظني . ةفطاع : : نولمعت فيك رظنيف ©

 لأ لع بمن لع يف لا لع ينم اما وارق اهلثم برعتو
 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : : «نولضعت» لماعل

 00 . لعاق عفر لحم .يف لصتم

 اوركيد كلاي ضني يؤعب ات ذعكأذئأو 3٠١
 0 . ديكوتلاو ءادعبالل ماللا . ةيفانعكسا : اولا : انذخأ دقلو ©

 ريمض هانا: و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف/: انذحخ انذخأ .قيقحمت

 ظ . لعاف عفر لحم يف لصتم
 فانضم :نوعرف :.فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم هب .لوعفم : لآ : نوعرف لآ ©

 ةمجعلا ىلع فرصلا نم عرنمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحبتفلاب رورجم هيلإ
 . ةيملعلاو

 ةمالعإ ٠ انذخأب قلعتم رورجمو راج : تارمثلا نم صقنو نيذسلاب ©
 :ىلع واولاب ةفوطعم : صقنو .ملاسلا ركذلا عمجب قجلم هلل ءايلا مسالا رج
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 . صقنب قلعتم رورجمو راج : تارمثلا نم .ةرسكلا هرج ةمالعو «نينسلا»

 نييئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم فرح : ّلعل : نوركذي مهَّلعل»

 املا تمضدأ نوركذتي يأ :نوركُذي .«لعل» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع 1

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لع يهو ..لاذلا يف

 لوعفم فذحو «لعلا ريخ عفر لحم يف «نوركّذي) ةيلعنفلا ةلمحلاو لعاف عفر

 . اراصتخا «نوركذي»
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 ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ . ةيفانتتسا : ءافلا : ةخسحلا مهتءاج اذإف ©
 : تءاج . ةمزاج ريغ طرش ةادأ باوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نوكسلا 1

 نيبئاغلا ريمض «مه» و ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 مضلاب ميملا تكرحو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 رج لحم يف «ةنسحلا مهتءاج» ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : ةنسحلا . عابشالل

 نم يهو ةنسحلا ةلعفلا يأ ةنسحلاو . ةيفرظلا «اذإ) دعب اهعوقول ةفاضالاب

 . ءايسألا ىرجم يرجت يتلا تافضلا ْ

 لعف : اولاق . اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : هذه اذل اولاق ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام ش
 مسا : هذه . مدقم ريخب قلعتم رورجبو راج : انل . ةقراف فلألاو لعاف

 (هذه انلا ةيمسالا ةلمجلاو رخؤم أدتيم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف

 :مهبصت . مزاج طرش فرح : ّْنِإ .ةفطاع : وارلا : ةئيس مهبصت ْنِإو ©

 ءايلا تفذحو . نوكسلا همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض !' مه ١ و نينكاسلا ءاقتلال

 الا



 1 . ءايسألا ىرجمن ىرجت يتلا تافصلا

 ؛ ْنإِب موزجم هقازجو طرشلا باوج عراضم لعف : اوريطي: ىسوميب اوريطي ©

 فئألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا فّدح همزج ةمالعو

 قلعتم روزجمو راج : ىسومب . ءاطلاب ءاتلا تمغدأف اوريطتي : هلصأو ةقراف

 فلألا ىلع زذعتلل ةردقملا ةحتفلا هرج ةمالعو ءابلاب روزجم مسالاو . اوريطيب

 : لصألاو . ةمجعلاو ةيملعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب
 0 : . «اومءاشقيا ىنعمب اوريطتيا

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .ةفطاع واولا : هعم نمو ©
 , برم لح يف ةبحاصللا ىلع لدي ناكم فرل : عم ..«ىسوم» ىلع فوطعم

 ْ . هعم ناك نمو وأ هعم رقتسا

 ا يفك هاك : نإ. ماغسا هلأ : الا: هللا قع مهرئاط ات ال ©

 , يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم أدتبم : رئاط

 ' لحن يف ةختفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : دنع !. ةفاضالاب رج لحم
 . ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا ..فاضم وهو أدتبملا ربخب قلعتم عفر

 1 1 . ةرسكلاب

 : ديفي لعفلاب هبشم فرح : ّنكل . ةيفانئتسا : واولا : مهرثكأ نكلو ©

 ينبع نيئالا ريمض «مهاو ةحتفلاب بوصتم نكلا مسا: رثكأ .كاردتسالا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ! . ال لمع ال ةيفان : ال «َّنكل» ريخ عفر لحم يف ::ةلمجلا : نوملعب ال ©
 ٠ لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي

 ! نم وه مهباصأ ام نأ نوملعي ال هريدقتو . لوعفملا فذحو لعاف عفر

 . هللا

 1م



 ”٠١ نفعا بتل نم دوب يأ ةامبعأؤلاوو ©
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع : واولا : اولاقو ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةعامجلا

 هلوقي ام اذه ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : امهم ©

 ىلع الإ دوعي ال ريمضلاو هيلع ةدئاعلا ءاطا دوجو ليلدب نيرصبلا روهمج

 ىلع ينبم نيلعف مزجي طرش فرح اهنأ : نوعسي نباو ليها معزو . ءامسألا
 لحم يف هباوجيو طرشلا لعف نم ةلمحملاو . بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا

 . («امهمال ريخخ عفر

 : همزج ةمالعو امهمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : تأت : هي انتأت © ٠ هم عدم

 تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح هرخآ فذح

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض هاناو

 .هتأتب قلعتم رورجبو راج : هب . لوأ هب لوعفم

 هنأل الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : ةيآ . دئاز رج فرح نم : ةبآ نم ©

 ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخخا يف ةحتفب بوصنم ِناث هب لوعفم
 لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو ةينايب «نم» نوكت نأ حصأألاو دئازلا رجلا فرح

 . امهم دعب نم ءيجمو ريمضلا نم ةفوذحم

 بوصنم عراضم لعف : انرخست .ليلعتلل رج فرح :ماللا : اهي انرحستل ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ليلعتلا مال دعب ةرمضم نأب

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ' ان ١ و . تنأ هريدقت ًابوجو
 راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و هب لوعفم

 «انرحست» ةلمجو انرحستب قلعتم رورجبو راج : اهب . انتأتب قلعتم رورجملاو
 . «نأ «ةلص

56 



 لب يف ءافلاب نرتقم مزاج طرشلا باوج ةلمجلا : نيئمْؤمي كل نحن امف ©

 . نإيزاجحلا دنع «سيل» لمع لمعت .:ام .طرشلا باوجل .ةطبار :ءافلا .مزج

 ' ميلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض "اما مسا : نحن .٠ ميم ينب دنع ةلمهمو
 ' رورجمو راج : كل.. ميت ينب ةغل ىلع أدتبمو نيزاجحلا ةغل ىلع عفر لحم يف

 ءايلاب ًأظفل رورجم مسا : نينمؤم . دئاز رج فرح ءانبلا . ربخلاب قلعتم
 . دربفملا نيوتت نع نضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو
 ربخخ وأ ام» ربخخ يأ ةيناثلا ةغللا ىلع عوفرمو ىلوألا فلا ىلع الع بوصنم

 ؛ ظفللا ىلع لوألا ركذو «امهم) ىلإ ناعجار «اهب) و اهب) يق ناريمضلاو .

 ل لع لأ ثا

 نيمو لع لسلام 6ةاترنييانسنا م
 00008 يفك اوربكتمأَ ٍتَلَصَُ

 ّْ يب لم لف : لسا . ةيناجسا : ءانا : نافوطلا مهيلع انلسراف ©

 ' عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 ١ ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و انلسرأب قلعتم رؤرجو راج : مهيلع .لعاف

 ' هب لوعفم : نافوطلا . عابشإلل مضلاب ميملا كرحو ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 : .فطعلا تاواوب ةفرطعم ءايسأ : مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو ©

 0 . هلثم تابوصنم «نافوطلا» ىلع

 د هلأل ةماعفلا نم الدب ةرسكلاب بوصتم لاح : تابآ: تالّصفم تابآ ©
 ْ ::اهلثم ةيوصنم تايآل ةفص : :تالصفم . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 ' مضلا للع ينبم ضاَم لعف : اوربكتسا . ةيفانتسا : ءافلا : اوربكتساف ©
 فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .. |ةعامجلا واوب هلاصتال
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 هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةفطاع واولا : اوناكو ©
 . ةقراف فلألاو «نلاكا مسا عفر ل يف لصتم ريم وارلا . ةعامجلا واوب

 - تعن - ةفص :نيمرجم .ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًاموق : نيمرجم ًاموق ©

 ضوع نونلاو ماس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهبصن ةمالعو هلثم ةيوصنم ًاموقل

 . درفملا نيونت نبع

 دكا كبر ل حدا كيوي اكرهك ١7
 ُط

 5959 0 011 كيو 0

 مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانئتسا : واولا : زجرلا مهيلع عقو املو © '

 :عقو . باوجللاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينببم

 ريمض (مه١ و عقوب قلعتم رورجمو راج : مهيلع . حتفلا ينبم ضام لعف

 . عابشالل مضلاب ميلا تكرحو ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلل

 رج لحم يف « زجرلا مهيلع عقو » ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف : زجرلا
 . ةفاضالاب

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : اولاق

 .اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلاو ةقراف فلآلاو لعاف عفر لحم يف

 رذعتلل ردقملا مضلا ىلع ينبم ىدانم : ىسوم . ءادن ةادأ : اي: ىسوم اي © |

 . بصن لحم يف فلألا ىلع

 لعف : عدا لوقلا لوقم هب لوعفم بصت لحم يف : ةلمجلا : كّير اذل عدا ©

 ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح  هرمخآ فذح ىلع ينبم رمأ
 بوصنم هب لوعفم : بر . عداب قلعتم رورجبو راج : انل . تنأ هريدقت
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل

 الاد



 دهعب انمسقأ يأ َننمؤنلب ًاباجم ((سق نوكي نأ زوجيو كدنع هدهعب هيلإ ًالسوتم
 ضام لعف : دهع . ةيردصم «اماو . كل ننمؤنل زجرلا انع:تفشك نتل هللا

 فرظ : دنع . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 ينبم لضتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم دهعب قلعتم ناكم
 ليوأتب اهالت امو (ام» و ةفانضالاب رنج لح يف حتنفلا ىلع

 ْ رجأ لح .يف ردصم

 , ال:ةيردضملا ؛ام) ةلص «كدنع دهع» ةلمحو . كدنع هدهعب : ريدقتلاو ءابلاب
 : ْ . اه لع

 1 .مزاج طرش فرح :ْنِإ .مسقلل ةيطرم :ماللا : نجلا اًنع تفشك نكل ©

 ؛ لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : فشك

 | ٠ :لعاف :عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم ريمض : ءاتلاو ْنإِب مزج لحم يف طرشلا

 ..ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : زجرلا . تفشكب قلعتنم رورجيو راج : انع
 . «باذعلا» ىنعمب

 | عراضم لعف : َنئمؤن . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : كل نْئِمّؤنل ©
 | ابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاضتال حتفلا ىلع ينبم
 «كل نئمؤنلا ةلمجو نمؤنب قلعتم رورجيو راج: كل نحن :هريدقت

 . مسقلا باوج هيلع ّلد فوذحت طرشلا باونجو اهل لحم ال مسقلا باوج

 ! لحم ال هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا ازجرلا اع تفشك ْنِإ» ةلمجو
 ْ . بارعإلا نم اهل

 .اهبارعإ برعتو َنئمؤتل» ىلع واولاب ةفوطعم : ّنلسرنلو : كعم نلسرنلو ©
 : فاكلاو نلسرنب قلعتم بصن لح يف ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : عم

 ٠ ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ' ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب بوصتم هب لوعفم : ينب : ليئارسا ينب ©

 ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ليئارسا . ةفاضالل نوئلا تفذحو ملاسلا

 . ةمجعلل فرصلا نم عونم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةختفلا : هرج ةمالعو

 دالك



 © ندع 1 يا ادب مبكر 08 5111

 «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةفطاع : ءافل افلا : انفشك املف ©

 . باوجلاب ةقلعتم ةيئامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 ينبم لصتم ريمض اانا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : فشك

 رج لحم يف ازجرلا مهنع انفشكا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 «املا دعب اهعوقول ةفاضالاب

 ريمض « مه ١و . انفشكب قلعتم رورجبو راج : لجأ ىلإ زجرلا مهنع ©

 . عابشالل مضلاب ميملا تكرحو نعب رج لحم ين نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا
 .انفشكب قلعتم رورجم راج : لجأ ىلإ .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :زجرلا

 عفر ريمض : مه . لجأل  تعن  ةفص رج لحم يف ةلمجلا : هوغلاب مه ©

 عوفرم «مها ربخ : هوغلاب . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم
 لصتم ريمض ءاهلاو . ةفاضالل نونلا تفذحو ملاس ركذم .عمج هلأل واولاب
 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 عفر ريمض : مه  ةءاجف فرح اهل لمع ال ةيئاجف :اذإ : نوثكني مه اذإ ©

 عوفرم عراضم لعف : نوثكني . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم
 ةيلعفلا ةلمجلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 ام نوفثكتي : هريدقت فوذحم اهمولعمو « مه ١ ربخ عفر لحم يف 'نوثكني»

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «نوثكتي مه» ةلمجو . هومربأ

 ديكم 6 نب ازك دلير افلا رق ٠٠١
 ني م . فل فرح يهب ياس اق (: اهتم اننقتناف ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو .انمقتناب قلعتم رورجمو راج : مهنم .لعاف عفر

 . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 لالا ]ا



 اهبارعإ برعتو «انمقتنا» ىلغ ءافلاب ةفرطعم :انقرغأف : مهلا يف مهانقرغأف © ةهصا هعو
 :ميلا يف. .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهدو
 ْ . مهانقرغأب قلعتم رورجمو راج

 هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنأ .رج فرح :ءابلا : انتايآب اويذك مّهنأب ©
 . «نأ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا زيمض .«مه» و لعفلاب

 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لغف : اوبذك

 «نأ» ربخ عفر لحم يف !اوبذك» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 نوكسلا: لع ينبم لصتم ريمض «ان» و . اوبذكب قلعتمارورجمو راج : تايآب
 رج لحم: يف ردصم ليوأتب «اهريخو اهمسا عم) (نأ» و :ةفاضالاب رج لحم يف

 ' راخلاو . .انتايآب مهبيذكت ببسب يأ ابتايآب اوبذك مهنأ بنسب : ريدقتلاو ءابلاب
 00 : مهانقرغأب. قلعتم رورجملاو

 ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةفطاع : واولا : نيلفاغ اهنع اوئاكو ©

 «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلابصتال مضلا ىلع
 «ناك» ربخ :نيلفاغ .«ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج ؛ اهنع .ةقراف فلألاو

 يف ةكرحللاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هّنأل ءايلاب بوصنم
 . درفملا مسالا

 م 0 ع د يس سوكر

 ضال َقِراََم نوفعضاسياولاك يذلا وم ََفَرَوَأَو / ١
 ١ مصر كك و ذآ 0000 3 سرس 1| هس هذ

 2 ييالطو تف كيرتصو اها برسم
 82 نوُمياذ كاوا ركود كيلي ٍ هاكر 200م سل ل اخ سي س5 وسع اس 1 و

 نوكسلا ىلع ينبم ضضام لعف : ثيوأ .. ةفطاع : واولا : موقلا انثروأو ©

 ..لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتتم ريم «انا و انب هلاصتال

 ا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :موقلا
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 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : نوقعضتسي اوناك نيذلا ©

 مضلا ىلع ينبم' صقان ضام لعف : اوناك . موقلل - تعن  ةفص بصن لحم

 فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 لعف :نوفعضتسي .امل لحم ال لوصوملا ةلص «نوفعضتسي اوناك" ةلمجو ةقراف
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 . «ناك١ رب بصن لحم يف «نوفعضتسي١ ةلمجو لعاف بئان

 بوصنم ٍناث هب لوعفم : قراشم : اهيراغمو ضرألا قراشم «©

 واولاب ةفرطعم : اهبراغمو . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ضرألا .ةحتفلاب

 رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و اهبارعإ برعتو «ضرألا قراشم» ىلع
 ا

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا : اهيف انكراب يتلا ©
 لوصوملا ةلص يهو انئروأ» بارعإ برعت : 0 0 تعن  ةفص

 . انكرابب قلعتم رورجمو راج : اهيف . بارعالا نمءاهل لحم ال

 ينبم ضام لعف : تمت . ةفطاع : واولا : ىتسحلا كبر ةملك تمتو ©

 . ةمضلاب عوفرم «تمت» لعاف : ةملك . ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع

 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : بر
 اهلثم ةعوفرم ةملكلل - تعن  ةفص : ىنسحلا . ٍناث هيلإ فاضم رج لحم

 . رذعتلل فلآلا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ايلا : مسالا رج ةمالعو تمتب قلعتم رورجتو راج : ليئارسا ينب ىلع ©
 فاضم : ليئارسا . ةفاضالل نونلا تقذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل

 نم عرنمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم . هيلإ
 - نيونتلا - فرصلا

 ضام لعف : اوربص . ةيردصم "ام ١ و . رج فرح : ءابلا : اوريص امب ©

 لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 رجلا فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو « ام ١ و . ةقراف فلألاو

 اله



 « ام: ةلص « اوربص ؛ ةلمجو . مهربص ءازج وأ مهريط ببسب ريدقتلاو

 ْ .:تمتب قلعتم رورجملاو راخلاو اه لحم ال ةيردصملا |

 مسا :ام .ةانيروأ» بارعإ رعت :انرمد .ةفطاع :واولا : ناك ام انرّمدو ©

 صقان ضام لعف :ناك .هب لوعفم بصن لحم يف نوكبسلا ىلع ينبم لوصوم
 عم ناك» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم رْيمَض اهمساو حتفلا ىلع ينبم
 . لوصوملا: ةلص ؛اهربخو اهمسا

 لجف : عنصي . .«ناك١ ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوعرف عنصي «

 مسا هلل نوني لو ةمضلاب عوفرم لعاف : نوعرف . ةمضلاب عوفرم عراضم
 لحم يف فوذحم دئاعلاو . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع - نيونتلا - فرصلا نم عونم

 : . هعنصي يأ . هب لوعفم بصن

 لاب لم ةعوفرم «نوعرفا ىلع ةن ةفوطعم : موق . ةفطاع واولا : هموقو ©
 . ةفاضالاب رج لح يف مضلا لع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 1 ناك ام» ةلمج ىلع واولاب ةفرطعم : ناكامو : نوشرعب اوئاك امو ©

 : 'فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . اهبارعإ برعتو

 واولاو نونلا توبثب .عوفرم عراضم لعف ؤهو . نونبي يأ : نوشرعي . ةقراف
 ربخت بضن لح يف «نوشرعي» ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ' لوؤصوملا ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «نوششرعي اوناك# ةلمحو «ناك»

 ش . هنوشرعي اوناكام : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصتم فوذحم ريم

 زارا زمر عال انس ينو ١
 ١ ه ل 11و لاك ي 1 2

 : ضام لعف : زواج .ةفطاع : واولا : رحيلا ليئارسا ينبب انزواجو ©

 ! يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ' ةمالعو !انيدعو» ىنعمب انزواجب قلعتم رورجمو راج .: ينبب .لعاف عفر لحم

 ٠ . ةفاضالل نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا مسالا رج

 دال



 فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم :ليئارسا

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :رحبلا

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوتأ . ةيفانئتسا : ءافلا : موق ىلع اوتأف ©

 لعفلا لاصتالو نينكاسلا ءاقتلال فلألا تفذحو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 : موق ىلع ٠ ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب

 . اوتأب قلعتم رورجمو راج

 : نوفكعي . موقل ةفص رج لحب يف : ةلمجلا : مهل مانصأ ىلع نوفكعي ©
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف
 راج : مهل . نوفكعيب ةقلعتم رورجمو راج : مانصأ ىلع . «نوميقيا ىنعمب

 . «مانصأ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم زورجمو

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم يضام لعف : اولاق : ىسوماي اولاق ©
 :ىسوم ٠ ءادن ةادأ : اي ةقراف فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولا

 . بصن لحم يف رذعتلل فلألا ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم 'ىدانم

 : لعجا  لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ًاهلإ اذل لعجا ©
 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف
 قلعتم هنأل لاح بصن لحم يف وأ لعجاب قلعتم رورجمو راج (دجوأ» ىنعمب

 . ةحتفلاب بوصنم هب ل وعفم : اهلِإ . (اهِإ) نم ةمدقم ةفصب

 بصن لحم يف «لثم» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مسا فاكلا : ةهلآ مهل امك «©
 . ةيردصم : ام . ليلعتلل يأ:لجأ نم» ىنعمب نوكت وأ ًاخإل - تعن  ةفص

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللا . مهل

 عوفرم رخؤم أدتبم : ةهلآ . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو: ماللاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ام١ و . ةمضلاب ْ

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق : موق مكّنِإ لاق ©
 ؛لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو . وه : هريدقت ًاناوج 7

 ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ لوقلا

 دالالا



 . روكذلا عمج ةمالم ميلا نإ مسا بصت لح يف مضلا ىلع

 ! .' ةمضلاب عوفرم (ّنا»

 . عفو لح يف لصتم نيم واول نونا توب عوقرم عياض لعف : نولهجت ©

 ْ , وقل ةفص عقر لح يف ١ ةلمجلاو . لعاف

 © ليان كك 27 2
 ينبم ةراشا مسا : ءالؤه .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :نا: ءالؤه ْنِإ ©

 . هرفكلا ءالؤه نا يأ «نأ» مسا بصن لحم يف رسكلا ىلع

  مذقم ريخ : ريثم إف ربخ عفر لح يف ةيمسالا ةلمجلا : هبف مه ام ريتم ©

 أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: . ةمضلاب عوفره

 ' عفر لحم يف ناث أدتبم نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض .: مه .رخؤم
 | ةلص «هينف مه» ةيمسالا ةلمجلاو مها ربخب قلعتم رورجتو راج : هيف

 ! 00 . رمدم («ىنعمب اريتم» و بارعإلا نم اه لحم ال لوصوملا

 لع والاب ةقوطعم يهو ؟لومضمو# ىنعمب : نولمعي اوناك ام لطايو ©

 ١ ملا ىلغ ينبم صقان ضام لعف : اوتاك . اهبارعإ برعتو «ام ربتملا
 : «نإك» مسا لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 : ريم واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : تولمإعي . ةقراف فلألاو

 . | ةلمجلاو ؟ناك» ربخ بصن لحم يف «نولمعي» ةلمج : لعاف عفر. لحم يف لصتم
 ١. فؤوذحم لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوملعي اوناك١ ةيلعفلا

 1 .. هقولمعي اوناك ام: ريدقتلا . هب لوعفس هنأل لحملا بوصنم وهو

 نلوم ب ١
 ل ل ف ف لاق ©

 : انيغ .ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنإ ةزمه ةزمحلا : ريغأ .وه هريدقت ًازوج
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 بلطأأ هموقل ىسوم لاق : ىنعمب روكذملا هرسفي فوذحم لعفل هب لوعفم

 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم : هللا ريغ هّلِإ مكل

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ

 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يغبأ : ًاهلإ مكيغبأ © :

 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . انأ ةريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ْ

 بوصنم زييمت : ًاهإ .روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا
 . ةحتفلاب

 حتفلا لع ينبم لصفنم عفر ريمض : ره . ةيفانعتسا واولا : مكلضف وهو ©

 ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لضف . ًادتبم عفر لحم يف
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 يف «مكلضف» ةيلعفلا ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم

 اوه» ربخ عفر لحم
. 

: 

 هنأل ءابلا : مسالا رج ةمالعو مكلضفب قلعتم رورجبو راج : نيملاعلا ىلع ©

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاسلا ركدلا عيجب قحلم

 ١5١ تر تيار 2
 روع دلل ل نو أَ ويقسم »«

 لع ف يكس ل لس نا ةيفاسسل راق ةعاترجتا اوف

 ينبم ضام لعف : ىجنأ . اوركذا : هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم بصن 1

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو .انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف
 . ذإ دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف : ةلمجلاو .روكذلا عمج ةمالع

 رورحب هيلإ فاضم : نوعرف . ىجنأب قلعتم رورجمو راج : نوعرف لآ نم «©

 . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب

 اله



 ' لح يف لصتم ريمض واولاو نوثلا توبشب عرفرم عراضم لعف : مكنوموسي ©
 يف (مكنوموسيا ةلمجلاو . ؟مكانيجنأ» يف اتبرعأ : ميملاو فاكلاو لعاف عفر

 . ةيفانتتسا نوكت نأ زوجيو . نوعرف لآ نم وأ نيبطاخملا نم لاح بصن لحم

 0 . اف لحمال

 :باذعلا .ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم :ءرس : نولتقي باذعلا ءوس ©
 ْ . نواس بارشإ برت : قوكشي .ةرسكاب ورش هيإ فا

 .ةجتفلاب بوصنم هب لوعفم : |: مكءاسن نويدحتسيو مكءاثبأ ©

 مب الغ ميو فضلا ج لع يف ملا لع يشب طعم ريمصغ اكل

 ٠ بزعتو «مكءانبأ نولتقي» ىلع واولاب ةفرطعم : مكءاسن نؤيحتسيو . روكذلا
 1 . اهنارعإ

 ' ينبم ةراشا مسا : "رج فرح 1 ٠ : يف .ةيفانئتسا : 1 ارلا : ءالب مكلذ يفو ©

 1 0 رخؤم أدتبم : ءالب . ل ربخب قلعتم رؤزجملاو راجلاو روكذلا عمج
 0 . ءاجنالا ىلا ةراشالاو ةمضلاب

 يأ زنكي 06 1
 نع

 ا يو موق كا ارا هال ىس لسْوُمْلاَيَو 55

 نرسل
 ل و ل دمة ىسوم اندعاوو ©

 ؛ نوكسلا ىلع ينبم  عاطملا دحاولا ريمض  لصتم ريمض هانا و انب هلاصتال
 | فلآلا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ىسومإ. لعاف عفر لحم يف

 : . رذعتلل



 هبصن ةمالعو دعاوب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ةلدل نيثالث ©
 زوجيو . درفملا ةكرح نع ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا

 نوكي نأ زوجيو نيثالث هلينب ىسوم دعاو : ىنعمب ًايناث هب ًالوعفم نوكي نأ
 . ةحتفلاب بوصنم زيمت : ةليل . لاحلا ىلع ًابوصنم

 «اهد و . اهبارعإ برعتو «اندعاو» ىلع واولاب ةفرطعم : ىشدعب اهانممتآأو ©

 راج : رشعب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . فاضملا نونف هيلإ فاضملا فذحف لايل رشعب يأ انمهأب قلعتم رورجمو

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مت . ةيفانتسا : ءافلا : هير تاقيم متف ©

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : هبر . ةمضلاب عوفرم لعاف : تاقيم 1

 هيلإ فاضم رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . ةرسكلا هرج

 . نا

 لاحلا ىلع نيعبرأ» تبصنو «ةليل نيثالث" بارعا برعت : ةليل نيعيبرأ ©

 . هزيمم وهو قتشملاب تلوأف ةقتشم ريغ انه لاحاو

 «ىسوم) لعافلاو «تاقيم متف» بارعا برعت : هيخأل ىسوم لاقو ©

 لاقب قلعتم رورجمو راج : هيحأل . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عؤفرم
 نم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاه لاو

 . ةسمخلا ءاسألا

 ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو هلثم رورجم هيحأأل نايب فطع : نوره ©
 . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنأل

 فلخا - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : يموق يف ينفلخا ©
 . تنأ هريدفت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف

 لوعفم بصن لحم يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلا

 ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ينفلخأب قلعتم رورجمو راج : يموق يف . هب

 . ةفاضالاب رج لحم يف  ملكتملا

 يأ . اهبارعا برعتو «فلخا» ىلع واولاب ةفرطعم : عبتت الو حلصأو ©

 ب ملآ



 لعفب : عبتت . ةمزاج ةيهان :ال . ةفطاع وأ ةيفانعتسنا وول . مهنيب حلصأو

 .. تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريم لعافلاو نؤكسلا ىلع ينبم رمأ

 . هيلإ افاضم : نيدسفملا . ةختفلاب بوصنم هب لوعفم : نيدسفملا لييس ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم

 بها للم هيو ِِرايَرْلاَفمبرِ كو يوي ومَا ١

 1ك ا لي طاحت
 1301 ةيصطودكي است يي رة
 « نزلوا انا ير بلل

 | ىنعنمب تاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانتتسا واولا : ىسوم ءاج املو ©
 0 ل

 . ةدقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : ىسوم . حتفلا لع ينبم يضام لعف :
00000 1 

 و فوكس لع يم لصعم ريش انو ءاجب قلتم زورجو راج انتاقيملل ©

 يف «انتاقيمل ئسوم ءاجا ةلمجو . ددحملا تقولا يف يأ .' ةفاضالاب رج لحم

 ١ ضاصتخالا ةانتاقيل» يف ماللا ىنعمو «أل» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحي

 . انتاقيمب' هتيم صتخاو : ىنعم ىلع

 ' معنلا ىلع ينبم ضام لعف : ملك . ةفطاع : واولا: لاق هير هملكو ©

 ١ لغاف : ببر . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو
 رج لح يف مضلا ىلع ينبف لصتم ريم ءاهلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 ' هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام:لعف.: لاق . ةفاضالاب
 , نم اه لخال عناج ريغ طرش باوج « لاق » ةلمجو . وه : هريدقت ًااوج

 1 . بارعالا

 ل4



 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : كيلإ رظنا ينرأ بر ©
 فاضم وهو . اياهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ميظعتلل بوصنم ىدانم : بر

 . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةفوذحملا ملكتملا ءايو

 ءاعد لعف : رأ . اهيلع ةلادلا ةرسكلا تيقبو ًاراصتخخا ءايلا تفذخو

 : لعافلاو - ةلعلا فرح - هرخآ فذح ىلع يئبم بلط ةغيصب ساىتلاو

 لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون :نونلا .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 يناثلا « ينرأ ١ لوعفم و لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ىنبم

 كتيؤر نم ًانكمتم ينلعجا «كسفن ينرأ» ىنعمو كسفن ينرأ : يأ فوذحم
 هرخآ نوكس همزج ةمالعو بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : رظنا

 .رظنأب قلعتم رورجيو راج : كيلإ . انأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لغافلاو

 .لبقتسملل يفنلا ديكأتل ةبصان ةادأ : نل . تبرعأ : لاق : ىئارت نل لاق ©

 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا : هبضن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : ىرت
 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو . ةياقولل:: نونلا . رذعتلل

 . هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلاو
 ةلمهم كاردتسا فرح : نكل . ةدئاز : واولا : ليجلا ىلإ رظنا نكلو ©

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رظنا . ةففخ اهنأل ةلماع ريغ
 . رظنأب قلعتم رورجمو راج : لبجلا ىلإ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 :رقتسا . مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةيفانثتسا : ءافلا : هناكم رقتسا ْنإف ©

 ريمض لعافلاو نإِب مزج لحم يف طرشلا لعف نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 ريمض ءاطلاو ةحتفلاب بوصنم لاح : ناكم . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 ءافلاب نرتقم سيفنت فرحب قوبسم طرشلا باوج ةلممجلا : يئارت فوسف ©
 لايقتسا فرح : فوس . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا . مزج لحم يف
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىرت . لبقتسملل

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون : نونلا
 . تنأ هريدقت رتتسم ريمض لعافلاو . هب لوعفم

 - م9



 ينبم ضام لعف : ىجت ٠ : امل . ةيفانثتسا : ءافلا : هجر ىلجت املف ©

 0 ا

 : رهظأ املف ىنعملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم: لصتم ريمض ءاهلاو

 رج لحم يف «هبر لمت» ةلمجو . هناحبس هرون نم ًاصيضب وأ ًارون ىلاعت هللا

 ش ' . الا دعب اهعوقول ةفاضالاب
 . ينبمأ ضام لعف : لعج . لجتب قلعتم رورجمو زاج : اكد هلعج ليجلل ©

 ريمبض : ءاحلاو . وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع 8

 ' ناث هب لوعفم : ًاكد . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 اذ - فذحو كد اذ هلعج يأ .ًاردصم ؛ًاكد» نوك لمتحيؤ ةحتفلاب بوصنم

 , ريغ طرش 'باوج «ًاكد هلعج «ةلمجو «لوعفم) ىنعمب ردضم وهو ًاكوكدم يأ

 ْ 0 ١

 0 . هيلع يشن طئس يأ ةيتقلاب بوصنم لاح

 . «لاق ىسوم ءاجا بارعإ برعت لاق قافأ . تبرعأ : لف : لاق قافأ املف ©

 : . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض «قافأ لعافو

 / - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لع يف : ةلمجلا : كيلإ تبت كناحبس «©
 ' فاكلاو فاضم وهو حبسأ : : هريدقت فوذحم لعفل قلطم :لوعفم : ناحيس

 ' لعف : تبت «كهزنأ» يأ ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لضتم ريمض

 د اصلا عقول ريشي هلاصلا ركل ىلع يم نضام

 : ىلع ينبم .لصفنم عفر ريمض : انأ . ةفطاع : :٠ نينمؤملا لوأ انأو

 ١ : نينمؤملا . ةمضلاب عوفرم ؛انأ» ريح : وأ . امج و لح يف نسا

 ' نونلاو ملاس .ركذم عمج هنأل ءايلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب زورجم هيلإ فاضم

 كب نينمؤملا لوأ انأ يأ درفملا مسالا يف ةكرحلاو.نيونتلا نع ضوع
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 *© مدا ىيلوَو كسر ساعدتني ١ ؟ +

 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق : ىسوم اي لاق «©
 ىلع ردقملا مضلا ىلع ينبم ىدانم : ىسوم .ءادن ةادا :اي .وه هريدقت ازارج

 بصن لحم يف رذعتلل فلألا

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : سائلا ىلع كتيفطصا ىنإ ©

 ينبم لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ْنِإ  لوقلا
 ىلع ينبم نضام لعف : ىفطصأ . ؛ َّنِإ مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاتلا .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو لعاف عفر لم يف
 كتيفطصاب قلعتم رورجمو راج : سانلا ىلع . «كترتخا» ىنعمب هب لوعفم

 . نإ ربخ عفر لحم يف'سانلا ىلع كتيفطصا» ةلمجو
 كتصصخو ىنعمب كتيفطصاب قلعتم رورجتو راج : يمالكيو يقتالاسرب ©

 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبص لصتم ريمض ءايلاو يتالاسرب

 يتلاسر غلبتل يأ اهبارعإ برعتو «يتالاسرب» ىلع واولاب ةفوطعم يمالكبو

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ذحن . ةيفانعسا : ءافلا : كتيتآ ام نخف ©

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو
 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كتيتآ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . لعاف عفر
 . لوصوملا ةلص ةلمجللاو 2

 ٍلع ينبم صقان رمأ لعف : نك . ةفطاع راولا : نيركاشلا نم نكو ©

 ايوجو هيف رتتسم ريمض اهمساو نكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا

 مم



 رج ةيالعر نك ربخب قاعتم رورو راج نيركاشلا نم . تنأ : هريدقت

 لل هلَ لن 5701
 00 7 مو و ذوب امدح م

 ينبم ١ ضام لعف : بتك . ةيفانغسا : واولا : حاولألا يف هل انيتكو ©

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع
 قلعتم رورجتو راج : حاولألا يف . انبتكب قلعتم رورجمو زاج : هل . لعاف

 الح بوصنم ًاظفل رورجم مسا : لك . دئاز رج فرح :!نم :. ءيشن لك نم ©
 : . ةرسكلاب رورحم هيلإ فاضم : ءيش . .اانيتك١ لوعفم هنأل

 ةحتفلاب بوصنم «لك» نم لدبملا نم لدب : ةظعوم : ًاليصفتو ةظعوم ©

 ةبوصنم «ةظعوم» ىلع واولاب ةقوطعم ًاليصفتو ظفللا ىلع أل لحملا لع هغبت
 ١ . عون لك نم ظعاوم ىنعمب . اهلثم

 فام : يش. ةايصغتب قلعتم رورجو راج : ةوقب اهذخف ءيش لكل ©

 ةفرظعم : اهذخ .هل انلقف ىتغمب ةفطاع :ءافلا : اهذخف ؛ةرسكلاب رورجم هيل
 «كتيتآ ام اهذخف» هلوق نم ًالدب ااهذخف» ةلمج نوكت نأ زوجيو «انبتك» ىلع

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ذخ .ةقباسلا ةميزكلا ةيآلا يف ةدراولا

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه» و .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 0 00 . 'رورجمو راج : ةوقب :. هب لوعفم بصن لحم يف

 لوعفم : كموق .اهبارعإ برعتو ! ذخ ١ ىلع واولاب ةفوطعم : كموق :رمآو ©
 | ٠ ٠0 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب

 ؛بلطلا باوج هنأل موزجم عراضم لعف : اوذخأي : اهنسحأي اوذخأي ©

 لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض واولا نونلا فذح همزج ةمالغو  رمألا -

 م/م



 . اهيف ام لضفأب اولمعي نأ ىنعمب ةفوذحم ّْنأب بوصنم وا ةقراف. فلألاو

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه» واوذخأيب قلعتم رورجو راج : نسحأب
 . هيلإ فاضم رج لحم يف

 0 لابقتسا - فيوست فرح : نيسلا : مكيروأس ©

 . مكيرأس : اهلصأو زاجحلاب ةرشتنم - ةيشاف ةغل : مكيروأ سيفنت

 لس ريض : لعافلاو لقتل ايلا لع ةردقلا ةعضلاب عوقرم عراضم لعن
 لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . انأ : هريدقت ًابوجو هيف

 رادب هلعفأ ام مكيرأس : ىنعملاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 . ةعاطلا نع اوجرخ نيذلا

 فاضم : نيقسافلا . ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : راد : نيقسافلا راد ©

 . ةتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نوتلاو ملاس ركذم عمج ءايلاب رورجم هيلإ

 ٌدَكاَوَرْناَو نيب ضر نورك ندا ياَءْنَع ذي ١

 ليس أرنولد بسرد أملي
 ه ايات كو اود كر 3 م

 يف لصتم ريمض ءايلاو فرصأب قلعتم رورجيو راج : يايآ نع . انأ هريدقت

 . يايآب ذخالا نغ فرصأس ىنعمب ةفاضالاب رج لحم

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : ضرألا يف نوربكتي نيذلا ©
 واولا : نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوربكتي . هب لوعفم بصن لحم

 نوربكتيب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف. لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . لوصوملا ةلص «ضرألا يف نوربكتي» ةلمحو

 ل مال



 . «نوربكتي» يف ريمضلا نم لاح بصن لح يف رورجتو راج : قحلا ريغب ©

 ةرسكلاب روزجم هيلإ فاضم : قحلا' . نيقحم ريغ نوربكتي ئنعمب وأ ريدقتب
 ؛ . قحب سيل اهب نوربكتي يأ : ربكتلا لعفل ةلص نوكت نأ زوحيو

 : اوري . مزاج طرش فرخ : نإ . ةيفاننتسا : واولا : ةيآ لك اور ْنِإو ©

 واولا ١ نونلا فذح همزج ةمالعو ْنِإِب موزجت طرشلا لْغف عراضم لعف
 بوصنم هب لوعفم : لك . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةيآأ : ةحتفلاب

 طرشلا باوج عراضم لعف : اونمؤي .اه لمع ال ةيفان :ال : اهي اونمؤي ال ©

 . اونمؤيب قلعتم رورجمو راج : اهب .«اوري» بارنعإ برعي هؤازجو

 بردعتو (ةْيآ لك اوري ْنِإ) ىلع قاولاب ةفوطعم : دشرلا ليبس اوري نإو»
 . اهءارعا

 ريمض ءاشاو «ارنمؤيالا بارعإ برعت : يذخسي ال : ًاليبس هوذختي ال ©
 . بوصنم ِناث هب لوغفم ًاليبس لوأ هب لوعفم ببصن ل يف لصتم

 اوري لإ ول بارعإ برعت ؛ ًاليبس هوذختي ّيفلا ليبس اوري ْنإو ©

 ' ,٠ تنوي الو رّكذي قيرطلا ليبسلاو . ًالْب ًاليبس هوذختي دشرلا ليبس

 ليف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : انتايآم اوبذك مهنأب كلذ ©

 هللا مهفرص : ىنعم ىلع بصن لحم يف وأ «فرصلا كلذ# ىنعم ىلع عفر
 ءابلا : مهنأب . باطخ فرح : فاكلاو دعبلل : ماللا . فرصلا كلذ

 نيبئاغلا ريمض «مهل و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . رج فرح

 ىلع .يتبم نضام لعف : اوبذك . «ْنأ» مسا بصن لح.يف نوكسلا ىلع ينبم

 فلآلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا
 ىلع :ينبم لصتم ريمض انا و اوبذكب قلعتم رورجو راج : تايآب . ةقراف
 بخ. عقر لبع يف «اوبذك" ةيلعفلا ةلمجلاو .. ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 قحتسم كلذ : ريدقتلا . كلذ ربخب قلعتم ردصم ليوأتب اهدعب امو نأ

 ش . انتايآب مهبذكت ببسي مهيلع
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 ىلع ينبم صقان ضام لعف :اوناك .ةفطاع :واولا : نيلفاغ اهنع اوناكو ©

 راج : اهنع .ةقراف فلألاو ناك مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .مضلا

 عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيلفاغ . «ناك» ربخب قلعتم رورجبو

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم

 ا ا
 © نلمافككمك

 ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا .ةيفانثتسا :واولا : اذتابآب اويذك نيذلاو ©
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك . أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 : تايآب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و اوبذكب.قلعتم رورجمو راج

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛«انتاياب اوبذك» ةلمجو ةفاضالاب

 . اهلثم ةرورجم «تايآ» ىلع ةفوطعم : ءاقل . ةفطاع واولا : ةرخآلا ءاقلو ©

 ىلإ ردصملا ةفاضإ نم نوكي نأ زوجيو ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةرخآلا
 : ىنعمب فرظلا ىلإ ردصملا ةفاضا نم وأ ةرخآلا مهئاقلو يأ : هب لوعفملا

 . ةرخآلا يف هللا دعو ام ءاقلو

 ضام لعف : تطبح «نيذلا» ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : مهلامعأ تطيح ©

 و ةمضلاب عوفرم لعاف : لامعا . ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم

 . هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه»

 وأ ؛ام» ىنعمب نوكي نأ زوجيو هل لحم ال ماهفتسا فرح :له : نوزجي له ©

 ينبم عراضم لعف : نوزجي . نوزجي الوأ نوزجي ام : ىنعمب نيتيفانلا «ال»

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل

 لوصوم مسا : ام . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : نولمعي اوناك ام الإ ©
 ينبم صقان ضام لعف : اوناك . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
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 (ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .نونلا.توبثب عوفرم عراضلم لعف : نولمعي
 (نولمعي اوناك» ةلمجو (ناك» ربخت بصن لحم ف «نولمعي» ةلمجو . لعاف

 ًاراصتخا:فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص

 0 . هنولمعي : ريدقتلا . هب لوعفم هّنأل لعفلاب لحملا بوصنم

 اوريو كاهجبلج موجود نس 1 ش سر 2 ح7 5 بارد هع اسلو وكرك و
 ا” 011 هيو ار ره كرس بار 2و سو كا

 85 يِظاو امو :ودغا ليس مهيب لوم كيلر

 ينبم ضام لعف ذختا .ةيفاتعتسا :واولا : هدنعب :نم ىنسوم موق ذختاو ©
 ةيلإ فاضم : ئسوم .فاضم وهو ةمضلاب عوفرم لعاف :.موق: . حتفلا ىلع

 ةمجببعلل فرصلا نم عونمم هنأل رذعتلل فلألا لع ةردقملا ةحتفلاب رورج

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو .ذختاب قلغتم رورجمو راج : هذعب نم .. ةيملعلاو

 00 .٠ هيلإ فاضم رج

 رج لخم يف.نيبئاغلا ريمض «(مه»و .هيلع ةمدقم ةفص هنأل ؛ًالجتع»

 0 ٍْ . ةفاضالاب

 :ًادسج .«بهذ نم رمحأ» ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفنم : ًادسج داجع .٠

 ْ 1 ٠ . هل تعن  ةفص وأ . ةحتفلاب هلثم بوصنم (ًالجع١ نم لدب

 . .  ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : راوخ . مدقم ربخب قلعتم |

 يفن فرح :. . ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنإ ةزمه :.ةزمهلا : اوري ملأ ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض : واولا

 8م



 لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب ةبشم ديكرتو بصن فرح : نأ : مهملكي ال هنأ ©
 : ملكي . ال لمع اال ةيفان : ال «ْنأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 «نأ» و . هي لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض ؛مه» و

 ةيلعفلا ةلمحلاو ىري لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليؤاتب» اهالت امو
 . (نأل ربخ عفر لحم يف «مهملكي الا

 اهبارعإ برعتو «مهملكي الا ىلع واولاب ةفوطعم : ًاايبس مهيدهي الو ©

 لوعفم : ًاليبس . لقفلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا «يدهي» لعفلا عفر ةمالعو
 . ةحتفلاب بوصنم «يدهي» لعفلل نا هب

 ىلع ينبم ضام لعف «ىسوم موق ذتا» ةلمج نم لدب : ةلمجلا : هوذختا ©

 ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 يناثلا «ذختا» لوعفمو هب لؤعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . الإ هوذختا يا فوذحم

 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةيلاح : واولا : نيملاظ اوناكو ©

 فلألاو «ناك» مسا عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم ؛ناكا ربخ : نيملظ . ةقراف

 اوناك) ةيلعفلا ةلمجلاو . درفملا مسالا يف . ةكرح او نيونتلا نع ضوع

 . لاح بصن لحم يف «نيملاظ

 امير ناو اوصْمماذأرومسأ ف آيس 1 ١
 ا 0 ود ا
 نز نر وك اسوان

 «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانئتسا : واولا : طقس املو ©

 . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 سهلا



 ضعي رسحتملا مدانلا نأ كلذو تايانكلا نم ريبعتلا : اذهو' «مهمدن دتشا يأ
 وهو ,موأ يفا ىلإ دنسم اضيأ طقسأو طقسو اهيف ًاطوقسم هدي ريصشف هدي

 ضعلا عقو. يأ لعافلا ةيمست ىلع «مهيديأ يف طقس» ت تكربقو ةيانكلا بان نم

 .. مهسفنأو مهبولق يف يأ : مهيديأ يف مدنلا طقس : هانعم : جاجنلا لاقو .اهيف

 قلعتنم يأ «طقس» لعفل لعاف بئان عفر لم يف رورجموب راج : مهيديأ ف ©

 ريمَض !مهل:و . مهيديأ يف مدنلا طقس يأ ىنعملا نم ردقم لعاف بئانب

 ؟مههدبأ يف طقسا ةلجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 : أو دعب اعرقول لإ اضم رج لع يف

 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوأر . ةفطاع راولا : اوأرو ©

 5 ةعاجلا داوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقعلال فلألا تفذحنو ردعتلل ةفوذحملا

 1 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريم واولا

 ريمض «مه) و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح .: نأ : اولض دق مهّنأ ©

 ٠ قف فرح ؛ دق ذا مسا بمن لع يف كسلا لع ينم نيالا

 رح عقب لع يف كول دفا لجو . هاف فلاب لماق لب لع 3 ل
 (ىأر) لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ْنأ» و (نأ»

 ْ . مهنويعب هورصبأ مهنأك ًاينبت مهالض اوُنبتو : ىنعمبو

 مزاج ريغ طرش باوج ؟ارلاق» ةيلعفلا ةلمجلاو ؛اولض» بارعإ برعت : اولاق ©

 . بارغالا نم ال لحم ال

 ةنذؤلا مالا ًاضيأ ىمسستو مسقلل ةئطوم : مالل !:.انيرإ | محريي حل. دثل ©

 لعفإ : محري بلقو مزجو يفن فرح : مل. مزاج ؛طرش فرح :

 ينبم :لصتم :ريمض «ان» و أ ءرخآ فوكس : همزج ةمالاصو ملب عوزجت عراضم

 : ةفاضالاب.رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اناو .ةمضلاب

 . طرشلا لعف اهنأل ّنِإِب مزج لح يف ةانبر انمحري ملا ةلمجو

 ع
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 اهبارعإ برعتو «محري» ىلع ةفوطعم : رفغي . ةفطاع : واولا : انل رفغيو ©

 قلعتم رورجمو راج : انل . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض ؛رفغي» لعافو
 . انكرش : هريدقت فوذحم «رفغي» لومعمو . رفغيب

 .٠ ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا : نيرساخلا نم ٌننوكنل .

 اهمساو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : ننوكل

 نم . اهل لحم ال ديكوتلا نونو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو « نوكن » ربخب قلعتم رورجو راج : نيرساخلا

 انمحري مل َنِإ) ةلمجو هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج
 ةلمجو . بارعالا نم امل لح الف هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «انبر

 باوجو . بارعإلا نم امل لحم ال مسقلا باوج «نيرساخلا نم ننوكنل»
 طرشلا قبس مسقلا نأل مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا .

 نفور تع يقل ا
 5100 قوقل طورت ظ

 تماتيك فوفَعْصَنْسآموْأ ل 1
 # يلق هوما

 مزاج ريغ طرش مسا : امل ةفطاع : راولا : هموق ىلإ ىسوم عجر املو ©

 ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب

 عوفرم لعاف : ىسوم . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : عجر . باوجلاب
 عجرب قلعتم رورجبو راج : موق ىلإ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب
 رج لحم يف !ىسوم عجر» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 . ةفاضالاب

 نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلاب ةيوصنم لاح : نابضغ : ًاقسأ نابيضغ#

 اة 



 , ةبوصنم ةيناث لاح : ًافسأ . نونو فلأب هدتتم هنألو نالعف نزو ىلع فرصلا
 . بضيغلا ديدش وأ ًائيزح يأ لعافلا مسا ةغيص ىلع وهو ًاضيأ ةحتفلاب

 .ًالاوج هيف تتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف :مهل لاق يأ : لاق ©

 .اهل .لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «اهالت امو لاق» ةلمجو .وه هريدقت

 : ديفت .حتفلا. ىلع ينبم ضام لعف : سئب : : يدعب نم ينومتفلخ امسكب ©
 . ١ . نومتفلخ ام هرسفي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعاسفلاو . مذلا

 صوصخملاو .رتتسملا «سشبا لعافل زييمت بصن لحم يف ؟ءيش)» ىن ىنعمب ةركن :ام

 : : يومتفلخت مكتفالخ دعب نم اهتومتفلخ ةفالخ سب : ةريدقت فوذحم مذلاب
 ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 ' واولاو . رؤكذلا عمج ةمالع ميملاو .لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 ريمْنَض ءايلاو .ةياقولا نون : نونلا . عمجلل ميملانأ:ةفرعلو ميملا عابشال

 ' ةفالخ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج .هب لوعفم بِصن لحم يف لصتم
 | ٠١ ٠ ينم متيأر اهدعب نم ىنعمبو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو

 . برعت : متلجع . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمملا : مكبر رمأ متلجعأ ©

 : هيلإ فاضم :: بر . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ::رمأ 0 :٠

 ' رج: لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا.. ةرسكلاب ميظعتلل رو
 معيب رمأ متكرتف ةلجعلا متكردأأ يأ وكلا عج ةمالع مينو ةفاصالاب

 ْ . هتيدعت ىدعف «قبش» ىنعم نمض هنأكو
 ردقلا حفلا لع يتيم نيام لعف : ىقلأ ةفطاع راولا : حاولألا ىقلأو ©

 ْ حالا وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لغافلاو.رذعتلل فلألا ىلع

 . هدي نم حاولالا ىقلأو : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
  حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ذخأ . ةفطاع : واولا : هيخأ سأرب ذخأو ©

 قاتم روربتو راج ' سأرب . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتبسم ريمض لعافلاو
 أ .هيلإ فاضملا هئاكم لحو فاضملا فوذحم هيخأ نأر رعشب يأ ذخأب

 يف هاو ةسمكلا ءايسألا نم هنأل ءايلاب رورجم هنيلإ فاضم:: ثوره وهو

 ٍْ . ةفاضالاب رج لحم يف ردكلا ىلع يتبم لصتم
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 عوفرم عراضم لعف : رجي . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : لاق هيلإ هرجي ©
 راج : هيلإ . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب درجتلل
 . اهبارعإ قبس : لاق . هرجيب قلعتم رورجمو

 وهو ةحتفلاب بوصنم . اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : نبا : مأ نبا ©

 لح يف لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو تففخف يمأ : اهلصأ : ْمأ . فاض
 ةسمخا بكرملا ددعلاب ًاهيبشت «ما نبا» تئرق يرشختزلا لاق . ةفاضالاب رج

 . ملكتملا ءاي يأ ةفاضالا ءاي حرطب رسكلابو (رشع

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ينوفعضتسا موقلا نإ ©
 «ّنإ) مسا : موقلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ - لوقلا
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ينوفعضتسا . ةحتفلاب بوصنم

 : ءايلاو ةياقولا نون نونلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 ريخ عفر لح يف «يوفعضتسا» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض
 , انِإ»

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوداك . ةفطاع واولا : يتنولتقي اوداكو ©

 مسا لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 واولا . نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : يننولتقي . ةقراف فلألاو «داك»

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ربخ بصن لحم يف « يننولتقي » ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 . ( داك )

 : تمشت .ةمزاج ةيهان : ال .ةيفانثتسا : ءافلا : ءادعالا يب تمشت الف ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف

 هب لوعفم : ءادعأالا .تمشتب قلعتم رورجمو راج : يب . تلأ هريدقت ًابرجو

 ال» ىلع واولاب ةفروطعم : لعجت الو : نيملاظلا موقلا عم ينلعجت الو«

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو اهبارعا برعتو ؛تمشت ْ
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 ' بصن لحم يف ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : عم .هب لوعفم بصن لح يف
 : رورجم هيلإ فاضم : موقلا . يناثلا ١ لعجت ١ لوعفمب قلعتم ةيفرظلا ىلع

 : اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موقلل - تعن  ةفص :: نيملاظلا . ةرسكلاب

 ١: 2. هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج اهنأل ءايلا

 ١ ١ نيل محي يأَتاَو كليَمُحَي فَي فالعمل ْغَاَيَرْلاَوك 8

 وج هيف رتعسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لخف : لاق : بر لاق ©
 ةمإلعو .اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب بوصنم ىدانم :: بر . وه هريدقت

 ! يه يتلا ةرسكلاب لجملا'لاغتشا اهروهظ عنم هرخآ ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن
 يف :لصتم:ريمض ءايلاو . فيفختلل ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلادلا ةكرحلا
 .٠ ةفاضالاب رج لحم

 . نوكسلا لع ينبم بلط ةخيصب عرفتو ءاعد لعف :  يخألو يل رفغا © .

 ! قلغتم رورجمو راج : يل . تنأ . هريدقت ًابوجو هيف رتتُسم ريمض لعافلاو
 | ةمالعو ماللاب رورجم مسا : يخأ . رج قرح ماللا . ةفطاع واولا . رفغاب
 . ملكتملا ءاي يلإ فيضأ هأل ةسمدلا ءايسألا نم سيل انه وهو : ةرسكلا هرج
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم يمض ءايلا

 , اهبازعا برعتو «رفغا» ىلع واولاب ةفيطعم : لحدأو : كتمحر يف انلخدأو ©

 ٠ : ةجر يف . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و
 | لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . انلخندأب ٍقلعتم رورجبو راج
 ْ . ةفاضالاب رج

 : لضفنم عقر ريمض : تنأ . ةيفانئتسا : واولا : نيمحارلا محرأ تنأو ©

 . ةمضلاب عوفرم «تنأ» ربخ : محرأ . أادتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم

 نع ضوغ نونلاو ماس ركذم عمج هلأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : نيمحارلا
 7 . هتكرحو درفملا نيونت
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 دقو فاو وو 0700 نفسي اناا 0"

 . لعقلاب هيثم ديكرتو بصن فرح : نإ: لجعلا اوذختا نيذلا نإ ©
 يأ اوذختا . اهمسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 يم واولاو . ةعامجلا واب هلاصتال مضلا لع يتبص ىضام لعف : اودع ,

 ةحتفلاب بوصنم هب لوحفم : لجعلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصمتم

 . لوصوملا ةلص «لجعلا اوذختا) ةلمجو

 لابقتسا فرح : نيسلا «ْنِإ) ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا ؛ بضغ مهلانيس ©

 . ةمضلاب درجتلل عوفرم عراضم لعف : لاني . - فيوست فرح - بيرقلل
 : بضغ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض !مهاو

 . ةمضلاب عوفرم لعاف

 «مها و «بضغا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ةلذو مهيبر نم ©

 بضغ ىلع واولاب ةفوطعم : ةلذو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . ةعوفرم

 - تعن  ةفص : ايندلا . مهلانيب قلعتم رورجمو راج : ايندلا ةايحلا يف ©
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا - اهرج ةمالعو ةرورجم ةايحلل

 «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا .ةيفانتتسا : :١ نيرتفم لا يزجن كلذكو ©

 ير ” ريق قلطم هب ليسسفس بنان بصن لع يف حصا لع ينبم
 رورجملاو راجلاو رج فرح فاكلا برعت نأ زوجيو . كلذك ءازج نيرتفلا

 اذ . كلذك ءازج نيرتفملا يزجن : هريدقت فوذحم قلطم لوعفمب اقلعتم

 : ماللا . رجلا فرحب وأ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 لع ةردقللا ةمضلاب عوفرم عراضم لمف : يزجن ٠ بالخل فاك همي

 لوعفم : نيرتفملا .. نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايل

 هال



 . يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب
 . درفملا

 مرر 7

 ميجلر

 ' لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانعسا : واولا : تائيسلا اولمع نيذلاو ©

 | «نم» ىنعمب وأ لوصوملا ىنعمب انه وهو ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع يئبم
 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لغف : اولمع . طرشلا مسا
 !هب لوعفم .: :تاكيسلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصعتم ريمض واولا

 . ملاسلا تنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم

 ١ ىلع ةفرطعم : اوبات . فطع فرح : مث: اهدعب نم اوبات مث ©

 / لصتم ريمض «اه» و . اوباتب قلعتم رورجيو راج : دعب نم . اهلثم برعتو

 :يف باوجلاو طرشلا نم ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 0 . تائيسلا ىلع دوعي كاه» و «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لح

 ”برتعتو «اوبات» ىلع ةفوطعم :: اونمآ . ةفطاع واولا : كبر ّْنِإ اونمآو ©
 هبشم ديكوتو بصن فرح ْنِإ طرشلا باوجل ةطبار َنِإف يأ : َّنِإ . اهبارعإ

 'لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب .ميظعتلل بوصنم «ّنِإد مسا : بر . لعفلاب

 :طرشلل باو اهدعب امو اَنإف ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف حتنفلا ىلع ينبم

 "نأ" نم ةلمجلا هربخ نوكيف طرش مسا «نيذلا» نوكي نأ زوجيو مزج لحم يف
 ش . اهريخو اهمسا عم

 يلع ءاعفا نإ ريخب قاسم رورجو راج : ميحز نوقغل اهدعب نم ©

 . ةقلحزم ماللا : روفغل . ةفاضالاب رج لحم يف نؤكسلا: لع ينبم لصتم

 .ةعوفرم روفغل - تعن ةفص : ميحر . ةمضلاب عوفرم هنإ) ربخ : روفغ

 ةفوطعم «نيذلا» و ةفطاع «نيذلاو» يف واولا نوكت نأ زوجيو ةمضلاب اهلثم

 ٍ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ىلوألا «نيذلا» :ىلع
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 دلرسو مل رج و ل 7 2714 هل د م ا
 ةميوىده نكنفَو مارال اذخأ بصل ىمومنعتكس اكو :١6

 ©  نوهزره هزل 70
 طرش مسا : ال . ةيفانعسا : واولا : بضغلا ىسوم نع تكس او ©

 ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح١ ىنعمب مزاج ريغ
 راج : ىسوم نع . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تكس . باوجلاب ةقلعتم

 رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا مسالا رج ةمالعو تكسب قلعتم رورحبو

 : بضغلا . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب

 : ذنخأ . بارعإلا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : حاولألا ذخآ ©
 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم حاولألا

 رورجبو راج : ةخسن يف . ةيلاح : واولا : ةعمحرو ىده اهتخسن فو ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ااه» و مدقم ربخب قلعتم

 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ىده . اهيف خسن ايفو : ىنعمب ةفاضالاب
 - يثالث روصقم - ةركن هنأل مسالا رخخآ نون دقو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم «ىده١ ىلع واولاب ةفوطعم : ةمحرو

 بصن لحم يف ةمحرو ىده اهتخسن يف ةيمسالا ةلمجلاو . هرخخآ يف ةرهاظلا
 . لاح

 لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ىدهب قلعتم رورجبو راج : مه نيذلل ©

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه .ماللاب رج لحم يف حتفلا
 . أدتبم عفر

 نيبئاغلا ريمض «مه» و . نوبهريب قلعتم رورجمو راج : نويهري مهيرل ©
 مدقتل - رجلا فرح - ماللا تلخدو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 عراضم لعف : نوبهري .ًافعض هبسكي هلوعفم نع لعفلا رخأت نأل هب لوعفملا
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 ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب درجستلل عونفرم
 ٠ ماللا بارعإ بوصألاو امها ًأادتبملا ريش عفر لحم يف ؟مهبر نوبهريا ةيلعفلا

 ' ةلمخلاو . ةالت ام هرسفي لعفب ًامدقم هب ًالوعفم (مهبر» و ًادئاز رج فرح

 ١ زوجيو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوبهري مهبرل مه» : ةيهسالا

 : هيمسي اك ًاداعو نييرصبلا روهمج ةيمسي اك لعف ريمض «مه» نوكت نأ
 , .تبنيلو ةيلعف ةلمج لوصوملا ةلص نوكت ةلاحلا هذه ينو هل لحم ال نويفوكلا
 ْ ٠ مهبر نوبهري نيذلل : ريدقتب ةيمسأ

 0 9 طك يس كلير ١٠ م د0 212 م هذ - ماو 1
 هناا ا كلن 57

 اوت تكلا اقرت كَ
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 © ديفا يت تيار نفل

 ..حتفلا لع ينبم ام لعف : . ةفطاع : واولا : ىسوم راتخاو ©
 . رذعتلل فلا ىلع ردا مسا خوفرم لعاف : ىسوم 1

 ْ 7 موق .' لعفلا لصوأو ًاظفل رجلا فذحف هموق نم يأ : نيعبس هموق ©

 اشسداس ًالوعفم .هتدايزب يناريسلا هأس امك (موق نم» ىنعمب هنم لوعفم

 ٠ نيعبسب , ةفاضالاب رج لمع يف لصتم ريم ءافل ةسمخلا ليعافملل
 . ةسمخلا ليعافملل ًاسداس ًالوعفم هتدايزب يئارسلا ؛بوصنم هب لوعفم

 أ اب ايرصتم هب لوعفم ١ نيعبسب ٠ ةفاضالاب باج لع لق لصتم ريحت
 ' نيونت نع ضرع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم دوقعلا ظافلأ نم هنأل
 : : ٍ . درفملا

 راثخاب قلعتم رورجبو راج : انتاقيمل ..ةحتفلاب بوصنم زييمت : انقاقيمل الجر ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و انداعيمل يأ

 دساآ١١ ل



 ىلع ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : ال . ةيفانتسا : ءافلا : .املف ©

 . هباوجب قلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا

 «ال» دعب اهعوقول هيلإ فاضم رج لحم يف : ةلمجلا : ةفجرلا مهتذخأ ©
 و ال لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تذغأ

 عوفرم لعاف : ةفجرلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مه»
 . ةمضلاب

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . اه لحم ال مذناج ريغ طرش باوج «لاق» ةلمجو . «ىسوم» ىلع دوعي
 ةحتفلا هبضن ةمالعو . اي : اهريدقت ةفوذحم ءادن ةادأب بوصنم ىدانم : بر ©

 ةكرحلا يه يتلا ةرسكلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرمخآ ىلع ةردقملا
 لحم يف لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو . ًافيفخت ةفوذحملا ملكتملا ءاي ىلع ةلادلا

 لعفل هب لوعفم بصن لح يف : اهالتامو ةلمجلا : مهتكلها تكش ول ©
 ضام لعف : تئش . مزاج ريغ طرش فرح : ول  لوقلا لوقم يأ «لاق»

 ينبم لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 امها و !تئشا بارعإ برعت : تكلهأ . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع
 ريغ طرش باوج «مهتكلهأ» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . بارعألا نم اهل لحم ال مزاج

 مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . تكلهأب قلعتم رورجمو راج : ليق نم ©

 . هيلإ فاضملا فذحف

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : ايإ . ةفطاع واولا : يابإو © '

 : ريدقتب «متكلهأ» يف هب لوعفملا  نيبئاغلا ريمض ىلع فوطعم هب لوعفم

 . ملكتملل فرح ءايلاو . تكلهأ يايإ» وأ . ينتكلهأو :

 عوفرم عراضم لعف : كلمت . يفتلا ديفت ماهفتسا ةزمه : ةزمحلا : اذكلهت تأ ©

 ١ا*اس



 .لصتم رديف 6 ان: و .تنأ رد وجو هيف نسم يببش لعافاو ةعضشلاب

 ! ةينئم ةيردصم : ام . كلهتب قلعتم رورجيو راج : اثم ءاهفسلا لعف امب ©

 ' فرج اهنأ ىلإ هيوبيس بهذم . اهيف فلتخا دقو . اهب لحم ال نوكسلا ىلع

 ةلزتمب مسا اهنأ ىلإ جارسلا نباو شفحألا بهذو « ةيردنصملا «نأ) ةلزنمب

 : ىلع ينبم:ضام لعف : لعف . ثدحملا وهو لقعيال ام ىلع عقاو «يذلا»

 ١ ةقوذحع لاخب قلعتم رورجمو راج :انم .ةمضلاب عوفرم ءاهفسلآ .هلعافو حتفلا

 , «ام) و نمب رج لحم يف نوكشلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و ءاهفسلا نم
 ةلص اانم ءاهفسلا لعف» ةلمجو . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو
 1 : . اهل لحب ال «ام»

 : ريمض : يه . ال لمع ال ةيفقانلا (ام» ىنعمب : ْنِإ: كتنتف الإ يه ْنِإ ©

 اهل لمع آل رصح ةادأ : ا دج منو لع يف ححفلا لع ينبم لصف ع

 رج لحم يف. لصتم ريمض فاكلاو ةمضفلاب عوفرم («يه» ربمخ : ةنتف

 0 . كناحتما «كتنتف» و .ةفاضالاب

 برعت :'لضت . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : ءاشت نم اهب لضت ©

 . ينبه لوضوم مسا : نم . لضتب قلعتم رورجمو راج : اهب .«كلبت» بارعا
 | ةلمجو «كلهت» بارعإ برعت : ءاشت . هب لوعفم بصن :لحم يف نوكسلا ىلع
 : . اهل لحم ال وصولا ةلص («ءاشتاا

 ا 2

 ' اهبارعإ برعتو «؛ءاشت نم لضت» ىلع واولاب ةفوطعم : ءاشنت نم يدهتو ©
 : لقفلا اهروهظ نم عنم .ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا ايدها لعفلا عفر ةمالعو

 1 8 قايسلا نم مولعم هنأل ًاراصتخلا («ءاشتا لوعفم فذحو

 . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفتنم عفر ريمض : تنأ : اندلو تنأ ©

 .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض هاند و ةمضلاب عوفر «تنأ» ربخ : يلو

 : ةغيضب عرضتو ءاعد لعف : رفغا . ةيفانعسا : ءافلا : اًممحراو انل رفغاف ©
 تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط

 كك



 برعتو «رفغا» ىلع واولاب ةفوطعم :محراو .رفغاب قلعتم رورجمو راج : انل

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةان» و اهبارعا

 تنأ» بارعا برعت : ريخ تنأ . ةفطاع : واولا : نيرفاغلا ريخ تنآأو ©

 عمج هّنأل ءايلا : هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : نيرفاغلا «يو

 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع : نونلاو . ملاس ركذنم
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 ىلع ينبم بلط ةغيصب ءاعد لعف : بتكا . ةفطاع : واولا : اذل بتكاو ©

 راج : انل . انتآ يأ . تنأ هريدقت ًاباوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا

 . بتكأب قلعتم رورجمو |

 ةراشا مسا : هذه . بتكاب ةقلعتم رورجمو راج : ةدسح ايندلا هذه ىف ©

 هلثم رورجم ةراشالا مسا نم لدب : ايندلا . يفب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 بوصنم هب لوعفم ةنسح . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو

 ىرحجم يرجت يتلا تافصلا نم «ةنسح» ةملكو . ةنسح ةشيعم يأ ةحتفلاب

 . ءامسالا

 هذه ٍيف» ىلع فوطعم رورجمو راج :ةرخآلا يف .ةفطاع :واولا : ةرخآلا قو« 1

 . ةنحلا ١ هريدقت فوذحم لوعفملاو «ايندلا

 ريمض «ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : كيلإ انده نإ

 انعجرو كيلا انبت يأ : انده .اهمسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : كيلإ

 . اندهب قلعتم رورجمو راج : كيلإ . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ا



 - ىنعمل نوكي نأ لمتحي «انده# و «نا» ربخ عفر لحم يف «كيلإ انده» ةلمحو

 ١ يمس هنمو د "با ىنعمب ًادوه دوبي نالف داه :لاقي : هدايه هداه نم «انلعف»

 : ةدوه) هعمج ادئاه» لعافلا مساو دوهيلا

 ' لّغافلاو حعفلا لع ينبم ضام لعف : لاق : هب بيصأ يباذع لاق ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم يباذع . وه : هريذقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 ءاْبْلاو . ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهزوهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع

 ' لغف : بيصأ . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . :اهب . اَنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 ! ربخ عقر لحم يف «بيضأ» ةيلعفلا ةلمجلاو . بيصأب قلعتم رورجتو راج
 نم يأ : ءاشأ نم هب بيصأ ينأ هتفصو هلاح نم يباذع : ىنعمب «يباذعا

 . هبيذعت ةمكحلا يف يلع بجو

 ؛ ٠ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : ءاشأ نم ©
 . لوصوملا ةلص ؛ءاشأ» ةلمجو «بيضأ» بارعإ برعت : ءاشأ

 ؛يباذعا ىلع واولاب ةفوطعم : يتمحرو : ءيش لك تعسو يتمحرو ©
 | كينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : تعسأو . اهبارعإ برعتو

 : "لك يه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو اه لحم ال ةنكاسلا

 تطاحأ .:يأ ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :ءيش .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 | نم ىلعمب "يتمرا ربخ عفر لحم يف ؟ءيش لك تعسو» ةلمجو .ءيش لكب
 . يش لك عل ةعسأو اه اهتنسو ينحر لح

 .ييرقلل - فيوست  لابقتسا فرح .: نيسلا .ةيفانثتسا : ءافلا : اهبتكأسف ©

 ري يرجو هيف بم ريس لعافلو ةمضلاب عقم عياشم عش بتكا

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتُم ريمض «اه» و . انأ

 ! ينْبم لوصوم مسا : نيذلا . هيكاب قلمفس دورعو راج : نوقتي نيذلل ©
 ١ يحض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ماللاب حتفلا ىلع
 ْ . اخ لع ال لوصولا ةلص هذوقتيا ةلجو . لعاف ف لح يف لصتس

 ١١6اسا



 : ةاكزلا . اهبارعإ برعتو «نوقتي» ىلع واولاب ةفوطعم : ةاكزلا نوتؤيو ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 برعتو ىلوألا «نيذلا» ىلع واولاب ةفوطعم : نيذلاو : اذتايآي مه نيذلاو © .
 ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض :مه .اهلثم

 رورجمو راج : تايآب . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نونمؤي مه» ةيمسالا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ةان» و نونمؤيب قلعتم

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نوئمؤي ©

 . «مهلا ربخ عفر لحم يف (نونمؤي) ةلمجو . لعاف

 2و اس ل ناو

 ميا ا عبسي نيد /61 ١

 ياك رض لا
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 2 0 ا دو تيأس خو بِ كل

 وسور يأمل 2
 نه نو وأ لأمر رولا وحس و

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : لوسرلا نوعبتي نيذلا ©
 عراضم لعف : نوعبتي .ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نيذلا» نم لدب رج

 : لوسرلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب عوفرم

 لحم ال لوصوملا ةلص «لوسرلا نوعبتي» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . بارعالا نم اه

 . ةحتفلاب هلثم بوصنم لوسرلا نم نايب فطغع : يبنلا : ّىمألا .يبنلا ©

 . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم يبنلل - تعن  ةفص : يمألا

 ةفص بصن لحم يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا :يذلا : هتنودجي يذلا ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو نوعبتي بارعإ برعت : نودجي . يبنلل ةيناث

 15١6ل



 : .هنوعبتي نيذلا كئلوا هتعن دجي يأ . لوأ هب لوعفم بصن لم يف مضلا

 , لعفلل ٍناث هب لوعفم : ًايوتكم : ليجنألاو ةاروتلا يف يف مهدنع ًابوتكم ©
 ' فرظ : دنع : مهدنع . ًافوصرم هنودجي ىنعمب ًالاح نوكت نأ زوجيو «دجيا

 ؛ قلغتي وأ ةحتفلاب ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بوصنم «دجي» لعفلاب قلعتم ناكم
 : يف ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ًابوتكمب

 : ىلع واولاب فوطعم ليجنألاو . ًابوتكمب قلعتم رورجو راج : ةاروتلا
 1 | . اهلثم برعيو ؛ةاروتلا»

 لع يف نوكت نأ ويتو . لاح بصت لب يف ةلمدجلا فورعملاب مهرمأي ©
 عراضم لعف : رمأي . ًالدب ال ًادتبم «نيذلا» بارعإ زوج اذا ًاربخ بصن
 , ؟مهلو . وه : هزيدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 . قلتم رورجو راج : فورعملاب : هب لوعفم بصن لع يف نيئاغلا ريعض
 ش . مهرمأيي

 ٠ ةميضلاب عوفرم عراضم لعف : ىهني ٠ ةفطاع واولا : نكذملا نع مهاهثيو ©

 : ."اوه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمكض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 ' رورجيو راج : ركتملا نع . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض 'مه 3 و

 ْ ْش . مهاهنيب قلعتم
 ! : عمل .«رمأي» بارعإ برعت : لحي . ةفطاع راولا : تابيطلا مهل لحيو ©

 ! لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لحيب قلعتم رورجتو راج

 ! بوصنماهب لوعفم :: تابيطلا . عابشالل ةمسفلاب ميملا تكرحو ماللاب رج
 ' تابيطلا : ىنعمب . ملاسلا ثنؤلا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب
 ا . مهدانع ببسب مهيلع تمرح يتلا

 ْ برعتو ؟تابيطلا مهل لحيا ىلع داولاب ةفوطعم : ثئايخلا مهيلع مرحيو ©

 . ةرهاظلا ةحتفلا «ثثابخلا» بصن ةمالعو اهبارعا

 1 بارعإ برعت : رصإ مهنع عضي . ةفطاع واولا: مهرصإ مهنع عضيو ©

 ٠. ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «مه) و . ؛ثئابخلا مهيلع مرجي)

 كك ل



 ارصإ» ىلع واولاب ةفوطعم : لالغألاو : مهيلع تناك يتلا لالغألاو ©

 ةفص بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا . اهبارعإ برعتو
 ثينأتلا ءات ءانتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تناك . لالغألل

 . يه : هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمصض «ناك» مساو اه لح ال ةنكاسلا

 «ناك» ربخب قلعتم رورجيو راج : مهيلعو «مهلا بارعا برعت : مهيلع
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مهيلع تناك» ةلمجو

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانغتسا : ءافلا : هم اوذمآ نيذلاف «©
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . ًأدتبم عفر لحم يف حتفلا
 راج : هب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 . اهل لح ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو اونماب قلعتم رورجمو

 ىلع فطعلا تاواوب تافوطعم : لمجلا : اوعبتاو هورصنو هورزعو ©
 . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءاه لاو اهبارعا برعتو «اونمأ»

 : يذلا . ةحتفلاب بوصنم هب لرعفم : رونلا : هعم لزنأ يذلا رونلا ©

 لزنأ . رونلل - تعن  ةفص بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف

 لاح بصن لحم يف ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : عم . وه هريدقت ازاوج

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلو فاضم وهو . هعم انئاك لزنأ :ريدقتب
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛هعم لزنأ» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم

 : ءالوأ . «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نوحلفملا مه كئلوأ ©

 : مه . باطخ فرح فاكلاو أدتبم رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 مضلاب ميملا تكرحو ِناث أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوحلفملا . عابشالل

 ربخ عفر لحم يف « نوحلفملا مه ١ ةيمسالا ةلمجلاو .درفملا نيونت نع ضوع
 ربخ ؛ نوحلفملا ١ و  دامع - لصف ريمض ؛ مه » بارعإ زوجيو « كئلوأ »
 . « كتلوأ »

 داء الاب



 هنا ىياَهجبْحَيل موس إس كاييَيَف
 دلوشك مار اوي تيد وهوه لاو ثمل
 ه نطلت وسو يدك هل 1 ندوب زا يخل ايلا

 . ولا تفذحو نوكسلا لع ينبم رمآ لعن : لق : سانلا اهيأ اي لق ©
 | ةادأ : اي' .'تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقنلال

 ! . ةيبنتلل ةدئاز هاه»' و بضن لحم يف مضلا ىلع ينبم ئداتم : يأ . ءادن
 . .٠ هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلاب ظفللا ىلع هلثم عوفرم «يأ» نم لدب : سانلا

 : نإ لوقلا لوقم - هب لوعغفم بصن لحم يف ::ةلمجللا : هللا لوسر ينإ ©
 . يف نوكسلا' ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح
 ' هيلإ فاضم : هللا : ةمضلاب عوفرم اهربخ : لوس . نإ مسا بصن لح

 ٠ ١ ْ 1 ١ ميظعتلل رورجم

 : مقاكلاو لوسرلا نم ةفوذع لاحب' قلعت رورجيو راج : ًاعيمج مكيلإ ©

 اعيمج ١ روكذلا عمج ةمالع ميلاو رجلا فرحب رج لحم يف لصتتم ريمض
 1 . مكيلإ نم ةحتفلاب بوصنم لاح

 ' ىلع ينبم:لوصوم مسا : يذلا : ضرألاو تاومسلا كلم هل يذلا ©
 ةفصلا نيب ليحأ دقو ةلالجلا ظفلل - تعن - ةفص: رج لحم يف نوكسلا

 ! رمضم لعفب ةبوصنم «يذلا» نوكت نأ زوجيو ًاعيمج مكبلإ» هلوقب فوصصوم لاو

 . مادقم نخب قلعتم رورجيو راج : هل . حدملا لع بصنلا وهو «ينعأ» يأ

 : رؤرخم هيلإ فاضم : تاومسلا .: ةمضلاب عوفرم رجؤم أدبتبم : كلم
 ؛ اهلثم ةروزجم « تاومسلا » ىلع واولاب فوطعنم .: 'ضرألاو . ةرسكلاب
 ال لوصوملا ةلص «ضرألاو تاومسلا كلم هلا ةيمسالا ةلمجلاو . ةفاضالاب

 . أحل لحم

 ام



 لوصوملا ةلص نم لدب اهنأل بارعإلا نم اه لح ال : ةلمجلا : وه الإ هلإ ال ©

 هلإ . «نإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال .«ضرألاو تاومسلا كلم هلا

 . ءانثتسا وأ رصح ةادأ : الإ بصن لحم يف حتفلا ىلع ميظعتلل ينبم اهمسا

 امو «ال» عضو نأل «هلإ ال» عضو نم ًالدب عفر عضوم يف ىنثتسملا :وه

 «ال» ربخخو هابر الا ناكل ابصن ىتثتسملا ناك ولو ءادتبالا ىلع عفرلا هيف تلمنع

 . وه هريدقت فوذحم سنجلل

 لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : تيميدو يبحي ©
 . اوه» ريخ عفر لح يف «يبحيا ةلمجو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض
 يحي وه» ةيمسالا ةلمجلاو اهبارعإ برعتو «يحي» ىلع واولاب ةفرطعم :تيميو
 يه يتلا لوصوملا ةلص نم لدب وأ لوصوملا ةلص اهنأل اهل لحم ال «تيميو

 يبحي يأ ًاراصتخا نيلعفلا الوعفم فذحو « ضرألاو تاومسلا كلم هل »

 . ءايحألا تيميو ىتوملا

 ىلع ينبم رمأ لعف : اونمآ . ةيفانعتسا : ءافلا : هلوسرو للاب اونمآف ©
 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 هلوسرو . اونمآب قلعتم رورجيو راج : هللاب . ةقراف فلألاو لعاف عنفر

 يف لصتم ريمض ءاحلاو رجلا فرحب رورجم «ةلالجلا ظفل» ىلع واولاب فوطعم
 . ةفاضالاب رج لحم

 ةرسكلا رجلا ةمالعو رورجم «لوسرلا» نم نايب فطع : يبنلا : ئمألا يبنلا ©

 ًاضيأ ةرورجم يبنلل ةفص : ّيمألا
 يف نركسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : هتاملكو للاب نمؤي يذلا ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نمؤي . يمألا لوسرلل ةيناث ةفص رج لح
 بارعإ برعت : هتاملكو هللاب . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛هتايلكو هللاب نمؤي» ةلمجو «هلوسرو هللاب»

 برعتو «اونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : اوعبتاو : نودتهت مكلعل هوعبّتاو © :
 :ّلعل ا لوعتم بصت لح يف مسفلا لح بم لصتم يمت هاو .اهبارعإ

 ٠١س



 مسا بن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم فرح

 نؤنلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودتم .روكذلا عمج ةمالع ميملاو «لعلا
 1 ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمدخلا لاعفألا نم هنأل

 ْ . ؟لعلا ربخ عفر لح يف «نودتبتا ةيلعفلا

0 211111110 ١ 
 ١ 1 !ىسوف . رورجبو راج : موق نم .ةيفانئتسا :' واولا : ىسوم موق نمو ©

 ' رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هرج ةمالعو ةفانضالاب .رورجم هيلإ فاضم

 ' راجلاو : ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونم هنأل ة ةرسكلا نم ًالدب

 ا . مدقم:ربخب قلعتم رورجملاو

 ْ 0 : نودهي . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتيم : ةمأ : ؛قحلاب نودهب ةمأ ©

 . .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم

 ْ رسم لب قلم دوو راج : قحلاب . ةمأل ةفص عفر لحم يف «نودهي»

 ا . قحلاب ةسبثلم ةلاده : هريدقت فوذحم

 بارعإ برعت : نولدعي .«قحلاب» ىلع واولاب ةفيطعم : هبو : نولدعي هبو ©
 . مكحلا يف مهنيب نولدعي : ىنعمب قحلابو يأ (نوده»

 ةقئتماذ دلوع ل أو 222 بان قلازاكلو ٠ . ١

 عد 221018 ترانس تن

 لئيم نورها يا 0
 1و كن هي 1 َََ م مم ا 5 3

 3 شط طه
 : انمسق ىنعمب : انغطق . ةيفانتتسا : واولا : ةرشع ىتنثا مهانعطقو ©

 هسا



 عفر لحي يف لصتم ريمض هانا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمصض «مه) و لعاف

 ءزجلاو .لاح بصن لحم يف نيءزجلا حتف ىلع ينبم بكرم ددع :ةرشع ىتنثا
 ةفاضالل نونلا تفذحو ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم برعم ددعلا اذه نم لوألا

 .ةفاضالاب رج لحم يف ارشعا و

 نأل بكرملا ددعلا ثنأ دقو ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاطابسأ : ًاممأ ًاطابسأ «©
 «طابسأ» عضوف طبس ال طابسأ ةليبق لكو . ةليبق ينعي «ًاطابسأ» دودعملا

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ةرشع ىتنثا» نم لدب . امتأ . ةليبق عضوم
 دالوألا دالوأ : طابسألاو اطل - تعن - ةفص وأ ًامأ مهانعطقو : ىنعحب

 . «انعّطق» بارعإ برعت : انيحوأ .ةفطاع : واولا : ىسوم ىلإ انيحوأو ©

 ةردقملا ةحتفلا مسالا رج ةمالعو انيحوأب قلعتم رورجمو راج : ىسوم ىلإ

 ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب رذعتلل فلألا ىلع

 .ةيملعلاو

 نوكسلا ىلع ينبم ؛نيح١ ىنعمب نامز فرظ : ذإ : هموق هاقستسا نإ © .

 ينبم ضام لعف : ىقستسا . نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرحو انيحوأب قلعتم

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع

 لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : موق . مدقم هب لوعفم بصن لحم

 رج لحم يف «هموق هاقستسا» ةلمجو . ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم
 . («ذا» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب

 ءاقتلال هنرن ترسكو يردصم فرح : نأ : رجحلا كاصعي برضا نأ © ش

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : برضا . نينكاسلا
 مسالا رج ةمالعو برضاب قلعتم رورجمو راج :كاصعب .تنأ هريدقت ًابوجو

 يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 امو ةيردصملا نأو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رجحلا . ةفاضالاب رج لج

 قلعتم رورجملاو راجملاو ةردقملا ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب

 . بارعإلا نم امل لحم ال «نأ» ةلص «برضا# ةلمجو ؛ىحوأ» لعفلاب

 ١١س



 ينبم ضام لعف ترجفت يأ ': تسجبنا ٠ ةيببس : ءافلا : هنم تسجيئاف ©

 قلم رورجو اج هتم . اخ لع ال ةنكاسلا تينا ات لدلاو حفلا ىلع

 . تسبجناب

 ّْ . قيقحت فرح © دق ةحتفلاب بوصتم زيت : ًانيع .لعاف

 ٠ عنا لع ينص واس لعف : فرع يأ : ملع : ساخأ لك ملع ©

 . و 9مهرف لاكم يف الكم مسا وهو متقلب بوصنم هب لومشم مهبرشم ©

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا .ىلع ينبمأ نيبئاغلا ريمض «مها

 ' «انعطق» بارعإ برعت : انللظ . ةفطاع واولا : مامغلا مهيلع انللظو ©

 ؛ رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . انللظب قلعتم رورجو راج : مهيلع
 : :سمشلا رح مهيقيل باحسلا يأ : مايغلا . عابشالل مضلاب هرخخا كرحو ىلعي

 ش . ,ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 : مهيلع انللظ» ىلع راولاب ةفرطعم : ىولسلاو نملا مهيلع انلزنأو ©

 ١ اهلثم ةبوصنم «نملا» ىلع واولاب ةفوطعم ىولسلاو اهبارعإ برعتو «مامغلا

 : . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 . بطن لع ف لرش اا لع ةلمجلا : مكاتقزو ام تابيط نم اولك

 ' ينبم رمأا لعف : اولك . . اولك مهل انلقو :.ريدقتب . لوقلا لوقم هب لوعفم
 ' يف لصتما ريمض واولا : ةسمخلا لاعقألا نم هعرانضم نأل نونلا فذح ىلع

 . اولكب قلعتم رورجمو راج : تابيط نم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 ةلاد ا «نأل «اولكا لوعفم فذحو . ضيعبتلل «نم» نوكت نأ زوجيو

 ش :.ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . هيلع

 ميل ب نوع بت لع يف لصتس ريس فاكلا هما بارع برست

 ' |. ال لحم ال لوصوملا ةلص ؛مكانقزر» ةلمجو روكذلا عمج ةمالع

 ١ لعف : اًرَملَظ . ال لمع ال :ةيفان : ام . ةيفانكهسا ::واولا : انوملظ امو ©

 ا



 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 يا هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و لعاف عفر
 . ايصعب انوملظ امو

 ال لمهم كاردتسا فرح : نكل . ةدئاز : واولا : مهسفنأ اوناك نكلو ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ففخم هل لمع

 :سفنأ . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعائجلا

 ريمض «مها و روكأملا هرسفي رمضم لعفب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 عوفرم عراضم لعف يهو «ناكا ربخ بصن لحم يف : ةلمجلا : نوملظي ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . مزاحلاو بصانلا نع هدرجتل نونلا توبشب
 . لعاف

 اوفو هن يعور زم اوكسيد ١ مر و و + هثأام
 2 م راس ر.س لسع ل 2

 ©« نود رس فوك لكنت اجي بلا ذتآولَّس
 ةروس نم نيسمخلاو ةئماثلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس ةميركلا ةيآلا هذه ©

 («ليق» لعفلل لعاف بئان عفر لحم يف ةيرقلا هذه اونكسا» ةلمجو .ةرقبلا

 مالكلا نأل واولا تحرط دقو «ديزنسو» ةرقبلا ةروس يف تدرو : ديزنس

 :هل ًابارج ليقق ؟ نارفغلا دعب اذامو : لئاقلا لوق ريدقت ىلع بترم فانئتسا
 . نيئسحملا ديزئس

 سيئه 1يق رتل أوكلت نقللدجف 4 نصر < 2 و مس هب 1
 ماو ركر لل ترص سس كو و و

 © نويت اكاموأهلا َنيارُجِْمِهلَع
 :نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لدب .ةيفانئتسا :ءافلا : نيذلا لدبف ©

 لحن ال ةتلص هدعب ةلمجلاو لعاف عفر ل يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 . اه

 ل11



 : ىلع ينبم وأ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف : خهنم اوملظ ©

 : ١ واولا لجأل اهب ّيأملا ةبسانملا ةكرح هروهظ نم عنم هرنخآ ىلع ردقم حتفلا

 : رورو راج : مهنم. . ةقراف فلألاو لعافف عفر لحم يف لبصتم ريمض واولاو
 لوغفم فذحو .٠ ةينايب «نم» و «نيذلا» لوصوملا نم ةفؤذحم لاحب قلعتم

 لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . مهسفنأ اوملظ : 'هريدقتو ًاراصتخا «

 . اه

 !لوقل ةفص : ريغ .'ةحتفلاب برصنم هب لوعفم : ًالرق : يذلا ريغ ًالوق ©

 ' 1١ .'ةفاضالاب رج لحم يف لوصوم مسا : يذلا . ةحتفلاب هلثم ةبوصنم

 هيف رتتسم يمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم ضام لعلف : ليق : مهل ليق ©
 ' . ليقب قلعتم رورجيو راج : مهل .اوه : هريدقت ًاناوج

 ىلع: ينبم :ضام لعف : لسرأ ..ةيفاننتسا : ءافلا : ًازجر مهيلع انلسرأف ©
 : عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال نوكسلا

 ؛ ةلض'« مهن ليق » ةلمجو . انلسرأب قلعتم رورجتو راج : مهيلع . لعاف
 00 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًازجر .لوصوملا

 . هلزجر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : اوئاك امي ءامسلا نم ©

 : ضام لعف : اوناك . ةيردصم : ام . انلسرأب قلعتُم رورجمو راج : اهب
 'ةردقم ةحتف ىلع ينبم وأ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلأ ىلع ينبم صقان

 واولأو . واولا لجأل اهب يتأملا ةبسانملا هتكرح هرؤهظ نم عنم هرخآ ىلع
 'اهالت امو ام » و ةقراف . فلألاو « ناك ١ مسا عفر لحب يف لصتم ريمض

 !ببلسل يأ نيملظ مهنوكب ريدقتب يأ . نمب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 ! مهسفنأ مهملظ ببسب ليق هنأك فوذحمب ءابلا قلعتت نأ زوجيو ١ مهملظ

 :ال «ام :ةلص « نوملظي اوناك ٠ ةلمجو . ًاباذع يأ : العم مهيلع انلصأ

 ' يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب درجتلل عوفرم عراضم لعف : نوملظي ©

 ْ . «ناك» ربخ بصن لحم يف . ةلمجلاو . لعاف عفر لحم

 دااآة



 ٍتبَسلِفَد كي ويرحم 1١677

 موب ب سمول ف 0 ةرناكينيبللا
 ا

 ىلع ينبم رمأ لعف : لأسا . ةيفانتسا : واولا : ةيرقلا نع مهلأساو ©

 نييئاغلا ريمض «مهلو .تنأ هيردقت يوب هيف رسم ريف لعاشلو نوكسلا

 قلعتم رورجبو راج : ةيرقلا نع .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 :ةيرقلا نعو .هللا دودح مهزواجتب عيرقتلاو ريرقتلا : لاؤسلا ىنعمو لأساب

 . ةيرقلا لهأ نع يأ

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا : رحبلا ةرضاح تناك ىتلا ©
 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تناك . ةيرقلل ةفص رج لحم

 يه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا
 ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : رحبلا .ةحتفلاب بوصنم «ناك١ ربخ : ةرضاح

 نم ةبيرق ىنعمب اهل لحم ال . لوصوملا ةلص «رحبلا ةرضاح تناك» ةلمحو

 . رحبلا

 نم لدب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ: تبسلا يف نودعي نإ ©

 ةيرقلا لهأ نع مهأسأو : ريدقتب لاتشا لدب وهو فاضم وهو «ةيرقلا»

 لعفلاب بصن لحم يف « ذإ  نوكت نأ زوجيو تبسلا يف مهناودع تقو
 هللا دودح «نودتعي) ىنعمب : نودعي . «ةرضاح» لعافلا مساب وأ «تناك)»

 توبثي عوفرم فاضم لعف يهو لادلا يف ءاتلا تمغدأ . تبسلا موي يف

 لح يف « نودعي ١ ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نوئلا

 قلعتم رورجمو راج : تبسلا يف .«ذإ دعب اهعوقول ةفاضالاب رج
 . نودعيب

 ١١6ل



 "نودعيب بصن لحم يف نركسلا ىلع ينبم مسا : ذإ : مهناتيح مهيتأت نإ
 :عراضم لعف : يتأت . فاضم وهو لدب دعب ًالدب رج لحم يف نوكي نأ زوميو

 : ىلع .ينبم نيبئاغلا ريمض ؛«مه) و لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 !«مهاو ةمضلاب عوفرم لعاف :ناتيح .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 : «مهتاتيح مهيتأت» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع: ينبم لصتم ريمض

 . هيلإ فاضم رج لحم يف

 , ةينامقلا ٍةيفرظلا ىلع بوصنم نابمز فرظ : موي : ًاعرش مهتبس موي ©
 ريمض «مه» و ةرسكلاب رورجم هيلإ فانضم : تبس . مهيتأيب قلعتم ةحشبفلاب
 بوصم لاج : اعرش . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا لع ينبم نيئاخلا
 . ءملا هجو ىلع ةرهاظ وأ اهسوؤر ةعفار يأ ةيفاط : ىنعمب . ةحتفلاب

 لمع ال ةيفان : ال . تبرعأ .: موي . ةفطاع : واولا : :نوتيسي ال مويو ©

 ' رج لحم يف« نوتبسي ال » ةلمجو « نودعي:) بارعإ برعت : نوتبسي . اهل
 اا . هيلا فاضم

 ريمض لغافلاو . تبرعأ : مهيتأت . اه لمع ال ةيفان : ال: مهيتأت ال ©
 . ناتيحلا ينأ يه'هريدقت ًااوج رتتسم

 ! بضن لح يف حتفلا ىلع ينبم لثم : ىنعمب مسا : فاكلا : مهولين كلذك ©

 ؛ مهولبن وأ 'مهانولب ةنحملا وأ ءالبلا كلذ لثم : ريدقتلاو قلطم لوعفم بئان

 . . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : !ذ . كلذ لثم ءالب

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ولبن .:باطخ فرح : فاكلاو دعبلل : ماللا
 ! نحنا : هزيدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل واولا لع ةردقللا

 . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض !مهاو

 .ةيآلا يف ةدرلا ؟نوسلظي اتاك ايي بارعإ برست : نوقسفي اوناك امي ©

 : . ةقباسلا ةميركلا
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 هليزستا نهض أت نوفي زبن اف كذأو
 00 نو دل |ةنزْسالااد

 «نودعي ذإ» ىلع واولاب ةفرطعم : تلاق ذإو : مهثم ةمأ تلاق ذإو ©:

 ءاق ءاتلاو حتفلا لع يثبم سينام لعف : تلاق ٠  بارعإلا يف اهمكح اهمكحو

 رورجيو راج :مهنم .ةمضلاب عوفرم لعاف : ةمأ .اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا
 يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و هةمأل نم ةفوفع ةفصب قلمعم

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم سا «ذإ» نوكت نأ زوجيو . نمب رج لحم
 رج لح يف «مهنم ةمأ تلاقا ةلمجو . ركذا : هريدقت فوذحم لعفب هب ًالوعفم
 . هيلإ فاضم

 :مل - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : ًاموق نوظعت مل ©
 . ال : اهلصأو ماللاب رج لحم يف ماهفتسا ميملاو . رج فرح : ماللا :

 . نوظعتب قلعتم رورجملاو راجلاو اهيلع رجلا فرح لوخدل اهفلأ تفذحو

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوظعت

 . بوصنم هب لوعفم : ًاموق :لعاف

 ظفل هللا . ًاموقل ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : مهيذعم وأ مهكلهم هللا ©
 عوفرم أدتبملا ربخ : كلهم . ةرهاظلا ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا

 ةفوطعم : مهبذعم وأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «مه» و ةمضلاب

 . اهلثم برعتو «مهكلهم» ىلع وأب

 لعافلا مسال ةحعفلاب برصنم قلطم لوعفم : ًاباذع : ًاديدش ًاياذع .٠
 ٠ هلثم ةيوصنم اباذعل ةفص : اديدش .«بذعم» .

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©
 نم امل لحم ال ةيفانئتسا «اولاق» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لمح يف
 . بارعالا
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 . ا لوقلا لوقم هب لوعفمم بصن لحم يف : ةلمجلا : مكبر ىلإ ةرذعم ©

 هبضن ةمالعو «انرذتعا» اهريدقت ةلمجب بوصنم قلطم لوعفم : ةرذعم

 ! اهلعفي وأ ةرذعمب قلعتم رورجمو راج : بر ىلإ .مهانظعو ةلمجب وأ ةحتفلا
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لبصتم ريمض فاكلاو

 ؛ «مه» و لعفلاب هبشم فرح : لعل . ةيفانثتسا : واولا : نوقتي مهلعلو ©

 برعت : نوقتي ,«لعل» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض
 . ؟لعل» ريخ عفر لحم يف «نوقتي» ةيلعفلا ةلمججاو «نوظعت١ بارعا

 ا ل 0

 اوطرولا ذل وسلس ويسب  كيأواماوتتالك
 ٠ 0-5 7س
 0 #2 يق بس

 مزاج ريغ:طرش مسا : ال . ةيفانثتسا : ءافلا : هي اوركذ ام اوسن املف ©

 ! ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ئئنبم «نيح» ىنعمب

 ! واوب هلاصتال ءايلا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوسن .باوجلاب

 ؛ ينم لوضوم مسا : ام . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةغامجلا

 : ةفاضالاب رج لحم يف «اوسن» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 | واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوركذ '. الا دعب اهعوقول

 , فلألاو لعاق بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . لوهجملل ينبم ةعامجلا

 : لونصوملا ةلص ؛هب اوركذ» ةلمجو . اوركذب قلعتم رورجمو راج : هب . ةقراف

 ا . بارعالا نم ال لحم ال

 ريمض انا و) انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نيذلا انيجنأ ©

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا .. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . اهل لحم
 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ءوسلا نع نوهني ©

 1 . نوهنيب قلعتم رورجمو راج : ءوسلا نع : لعاف عفر لحم يف

 !برعتو « نيذلا انيجنأ ١ ىلع واولاب ةفوطعم : اوملظ نيذلاائنذخأو ©

 تاام



 . مضلا ىلع ينبم ضام لعف «اوسن» بارعإ برعت : اوملظ .اهبارعإ

 نم امه لحم ال نيلوصوملا اتلص «اوملظ» و ؛ءوسلا نع نوهني# اتلمجو
 .بارعالا

 ةرورجم باذعل ةفص : سيئب . انذخأب قلعتم رورجمو راج : سيب باذعب ©
 ًاظفل ًارورحب سا «باذع» و ًادئاز رج فرح ءابلا نوكت نأ زوجيو .اهلثم

 . ًاديدش ًاباذع نيملاظلا نع انطلس : ىنعمب هب لوعفم هنأل ًالحم ًابوصنم

 ةئاملا دعب نيتسلاو . ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوقسفي اوناك امب ©

 . انذخأب قلعتم «اب) و

 ١17 نويت اوو لدفع اك عاب »*4
 نوكسلا ىلع ينبم مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانئتسا : ءافلا : اوقع املف ©

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوتع .ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحب يف
 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلآلا ىلع رذعتلل

 رج لح يف «اوتعا ةلمجو ةقراف : فلألاو لعاف عفر لم يف لصتم ريمض
 . «الا دعب اهعوقول ةفاضالاب

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . اوتعب قلعتم رورجمو راج : هنع اوهنام نع ©

 عل لل ينم ريجسلا ينل نيام لمت ١ ارم ٠ نعب رج لح يف نوكسلا

 . بارعإلا نم ال لح ال لوصول ةلص ؛هنعاوبن» ةلجو لعاف بئان عفر

 . اوهنب قلعتم رورجيو راج : هنع

 لصتم ريمض انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مهل انلق ©

 انلقب قلعتم رورجتو راج : مهل . لعاف عفر لحن يف نوكسلا ىلع ينبم

 «مهل اولوق» ةلمجو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؟مهاو
 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج
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 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : نيكساخ ةدرق اونوك ©
 اواولاب . ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف . اوبنوك
 «ناك) ربخ : ةدرق . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض

 ملاسركذم عمج اهنأل ءايلاب ةبوصنم ةدزقل ةفص : نيئساخ |. ةحتفلاب بوضنم

 . ةدزق مهانخسم.: ىنعمب نيدورطم يأ درفملا نيرتت نع ضرع نونلاو

 ١ و هموسة مو ال يعل 7 كر داو /

 2 2ك وَلاَ بَلِ نإ باَدعلا
 :لحم ايف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ . ةيفانثتسا : واولا : كمر نذأت ذإو ©

 لعف:: نذأت : فاضم وهو ركذا : هريدقت رمضم لعنفلاهب لوعفم بصن

 ؛ملعك مسقلا لعف ىرجم يرجأو "حرص وأ .مزع ىنعمب حتفلا ىلع ينبم ضام
 ريمض فاككلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : بر : هللا دهشو : هللا

 رج لح يف "كبر نذأت» ةلمجو . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لصتم

 ا (ذإ) دعي اهعوقول ةفاضالاب

 راَضم لعق :نئعيي .ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو :ماللا : مهيلع نثعبيل ©

 ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم

 8 نييئاغلا ريمض «مه» و ثعبيب قلعتم رورجمو راج .: مهيلع . وه هريدقت

 ا ا : . ىلعب رج لحم .يف نوكسلا ىلع ينبم

 هيلإ فاضم : ةمايقلا . ثعبيب قلعتم رورجيو راج : نم ةمايقلا موي ىلإ ©

 بضن لايف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ؛ . نم .. ةرسكلاب رورجم
 00 . هب لوعفم

 !: موسي . اهل لحم ال لوصوملا ةلص .: ةلمجلا : باذعلا ءوس مهموسي ©

 .. وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عاضم لعف
 '. لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكشلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض ؛ ١و

 ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :باذعلا . ةحتفلاب بوصنم نا هب لوعفم :ءوس
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 . اهل لحم ال ردقم مسق باوج «نثعبيل» ةلمجو

 . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: باقعلا عيرسل كّير ْنِإ ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛ْنإ» مسا :: بر
 ربخ : عيرس  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : باقعلا . ةمضلاب عوفرم «نا»

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح :َّنإ .ةفطاع واولا : ميحر روفغل هَّنِإو ©

 ايناث اريخ نوكت نأ زوجيو روفغل - تعن - ةفص : ميحر . «عيرسلا بارعإ

 . نال

 مؤ يكوون أ لاو متلو 4 09 2 ع 7
 «© نوجه تاكو لكل

 ٍضام لعف : انعطق . ةيفانتسا : واولا : ًاممأ ضرألا يف مهانعطقو «
 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه» و لعاف عفر

 بوصنم لاح : ًامبأ . مهانعطقب قلعتم رورجبو راج : ضرألا يف .هب
 . مهائمسق وأ مهانعزوو يأ . ةحتفلاب :

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه» رج فرح : نم : نوحلاصلا مهنم ©

 قلعتم رورجملاو راجلاو عابشالل مضلاب ميملا كرحو نمب رج لحم يف نوكسلا
 ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم رخؤم ًأادتبم : نوجلاصلا . مدقم زبخب

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

 ناكم فرظ : نود . تبرعأ : مهنم . ةفطاع : واولا : كلذ نود مهنمو ©

 ينبم ةراشا مسا : اذ . ةحتفلا : هبصن ةمالعو ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بوصنم

 هبشو باطخلل فاكلاو دعبلل ماللاو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 سان مهئمو : هانعم فوذحم فوصومل ةفص عفر لحم يف «كلذ نود» ةلمجلا
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 ,ةيعبسا ةلمح «سان مهنم» ةلمجو . نيحلاصلا نود يأ حالصلا نع نوطحنم

 . نوحلاصلا مهنم ةيمسألا,ةلمجلا ىلع ةفوطعم

 يف مه انمطقا ىلع واولاب ةفرطعم : تاثيسلاو تانسحلاب مهانوليو ©

 ' . ةنسحلا ىلع واولاب ةفوطعم تائيسلاو .:اهباربغا برعتو «ضرألا

 .ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم فرح : لعل : نوعخري مهّلعل ©

 ,عوفرم عراضم لعف :.نوعجري . «لعلا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 اواولاو . مزاجلاو بصانلا نع هدرجتلو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبشب

 !يف «نوعجزيا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ا 0 . !لعلا ربخ عقر لحم

 اووف الجل كلك 1 انفلات ويانا كي ةذبس نال ا ..اكريركتواذلي ل افرك كنود
 5*4 َنوَوتتالمأ نوفي ند ]دي ريدة 0100 7 يس هدم ات سر

 ىلع ينبم نضام لعف :.فلخ . ةيفاتئتسا : ءافلا : مهدعب نم فلخف ©
 'ةفص هنأل '«فلخ» نم لاح بصن لحم يف رورجيو راج : دعب نم .حشفلا

 ا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و ةمدقم

 عفر ل يف : ' هدعب» ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم لعاف : باتكلا اوثرو فلخ ©

 واوب: هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورو . هل ثعن ةفص

 : ثباتكلا .١ ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .ةعامجلا

 0 ا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 :. فلخل ةيناث ةفص عفر لحم يف : ةلمجلا : ىفدألا اذه ضرع نوذخأي ©

 :عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوذخأي
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 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرع . لعاف

 هلثم رورجم ةراشالا مسا نم لدب : ىندألا .هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو

 برعتو «نوذخأي» ىلع واولاب ةفوطعم : نولوقيو : انلرفغيس نولوقيو ©
 لعف : رفغي  بيرقلل لابقتسا - فيوست فرح : نيسلا : رفغيس . اهبارعإ
 لحم يف رورجمو راج : انل . ةمضلاب درجتلل عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 وه يذلا ذحأألا لعافلا بئان نوكي نأ زوجيو رفغي» لعفلل لعاف بئان عفر

 لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف «انل رفغيسا ةلجو» نوذخأي» ردصم
 .؟لرقيلا

 بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : وارلا : هلثم ضرع مهيتأي ْنِإو ©
 ريغ مهلعف لثم ىلإ نودتاع نورصم مهو ةرفغملا نوجري : ىنعمب لاح

 موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : تأي . مزاج طرش فرح : ْنِإ . نييئات
 هيلع ةلادلا ةرسكلا تيقبو  ةلعلا فرح  هرخخآ فذح : همزج ةمالعو ْنإِب
 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه»و

 هلثم عوفرم ضرعل - تعن - ةفص : لثم . ةمضلاب عوفرم لعاف : ضرع

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو ةمضلاب

 : همزج ةمالعو ْنِإِب موزجم هءازجو طرشلا باوج عراضم لعف : هوذخأي ©

 ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح
 . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 يفن فرح : ل . ماهفتسا ظفل يف ريرقت ةزمه ةزمملا : مهيلع نخؤي ملأ ©

 نوكس : همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : ذخؤي . بلقو مزجو

 ينبم نيبئاغلا ريمض !مه» و . ذؤيب قلعتم رورجيو راج : مهيلع . هرخآ

 . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 فاضم : باتكلا . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : قاثيم : باتكلا قاثيم ©

 . باتكلا يف قاثيم : ىنعملاو ةرسكلاب رورجم هيلإ

 3 را



 .٠ باتكلا 'قاثيل نايب فطع عفر لح يف : ةلمجلا : هللا ىلع اولوقي ال نأ ©
 ' .اولوقي الثل : هانعم هل ًالوعفم نوكت نأ زوجيو باتكلا يف روكذملا قاشثيملا يأ
 ؛لعف:: اولوقي . ال لمع ال ةيفان : ال . هرسفم (ْنَأ» نوكت نأ لمتحيو
 لصتم ريمض : واولا . نوئلا فذح : هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم
 !قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هللا ىلع . ةقراف : فلألاو لعاف عفر لحم يف

 إل ٌْ . اولوقيب
 هب لوعفتم : قحلا . ال لمع ال رصح ةادأ': الإ : اوسردو قحلا الإ ©

 '«مهيلع ذخؤي ملأ» ىلغ واولاب ةفوطعم : اوسردو . ةحتفلاب بوصنم اولوقييل
 بارعإ بزرعت هيف اوسردو باتكلا قاثيم مهيلع ذأ : ليق هنأكف ريرقت هنأل
 الا . «اوثرو»

 : : هيفا .هب لوعفم بصت لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: هيف ام ©
 اوه ام وأ هيف رقتسا ام.: ريدقتب ةفوذع لوصوم ةلصب قلعتم رورجمو راج

 1 . بارعإلا نم امل لحم ال ةفوذحملا لوصوملا ةلصو . هيف يف رقتسم

 :ةمضلاب عوفرم أدعبم : زادلا . ةيفانئتسا : واولا : ريخ ةرخآلا رادلاو ©
 ' عوقرم أذتبملا ربخ : ريخ . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم رادلل ةفص : ةرخآلا

 : . لئازلا ضرعلا ِكلذ نم ربخ يأ .ةمضلاب
 ' ىلع ينبض لوصوم مسا : نيذلل . ريخب قلعتم روزجمو راج : نوقتي نيذلل ©

 'نوفثي «ةلمجو «نوذخأي»" بارعإ برعت : نوقتي . ماللاب رج لحم يف حتفلا

 0 ْ : لوصوملا ةلص

 أ ةينييزت  ةدئاز ءافلأ . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه : ةزمملا : نولقعت الفأ ©

 1 ٠ ؟نوذعأيا بارعإ برعت : نولقعت . ام لمعألل ةيفان : ال

 ١6 نأ لمينا يلا 1 25
 . لوصوم مسا: : نيذلا . ةيفانثتسا : واولا: باتكلاب نوكسمي نيذلاو

 عراضم لعف نوكسمتي يأ : نوكسمي . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم :
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 راج : باتكلاب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم
 ال لحم ال لوصوملا ةلص «باتكلاب نوكسمي» ةلمجو نوكسميب قلعتم رورجمو

 . بارعإلا نم

 ىلع ينبم ضام لعف : اوماقأ . ةفطاع : واولا : اًنِإ ةالصلا اوماقأو ©
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 ةالصلا «اوكسمال ريدقت ىلعو «نوكسميال ىلع ةفوطعم : ةلمجللاو ةقراف

 «ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ْنِإ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ال ةيفان : ال «ْنِإ) ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نيحلصملا رجأ عيضن ال ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عيضن . ال لمع

 . نيحلصملا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رجأ . نحن : هريدقت ًابوجو
 درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم
 أدتبملا ربخ عفر لحم يف «اهربخو اهمسا عم ْنِإ» نم ةلمجلاو . هتكرحو
 نيذلا» ىلع واولاب هفطع وهو «نيذلا» بارعإل ٍناث هجو ةمئو «نيذلا»
 هنأل رج لحم يف ةلاحلا هذه يف نوكيف ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف «نوقتي

 . ال لح ال ةيضارتعا «نيحلصملا رجأ عيضن ال اّنإ» ةلمجو رورجب ىلع فوطعم

 ماودي اور اونطو للطاقات داو ١ ٠١ 0 1 2و و” د رووا سوزي 3و 7027 ها ش
 مدعو رو هةر ع هع سر
 5 نوب كرما هيفاماورك ذو ورعب تا

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ . ةيفانئتسا : واولا : انقتن ذإو ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انقتن . ذإ ركذا يأ هب لوعفم رممضم لعفب

 . لعاف عفر لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال

 . ةفاضالاب رج لحم يف : ةلمجلاو

 ناكم فرظ : قوف . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لبجلا : مهقوف لبجلا ©

 نوكسلا ىلع ينبم ريمض !مه» و انقتنب قلعتم ةحتفلاب ةيفرظلا لع بوصنم
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 . مهسوؤر قوف يأ مهقوف لبجلا انعفر : ىنعمب هيلإ افاضم رج لحم يف

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم فرح : نأك : ةلظ هنأك ©

 . فيقس يأ ةمضلاب عوفرم اهربخ : ةلظ . اهمسا بصن لحم يف

 ينبم ضاّم لعف : اونَقيت وأ اونقيأ يا : انَظ . ةيفانعسا : واولا : اونَّظظو ©

 77 عاق عفو لع يف لصتم مست واولا ..ةعايلا ورب ةلاصتال مضلا لع

 ريم : ءاطاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ: مهب عقاو هنآ ©

 ةمضلاب عوفرم اهربخ : عقاو . اهمسا بصن لحم يف مضلا. ىلع ينبم لصتم
 ىلع. ينبم نيبئاغلا ريمض (مه» و . عقاوب قلعتم روربجمو راج : مهب .ةرهاظلا
 ليوأتب» اهدعب امو «َنأ» و . مهيلع طقاس ىنعملاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 هطوقسب وأ مهب + هعوقوب اونقيأ : يأ ردقم رج فرحب ربج لحم يف ردصم
 ىلعمب رف اذا «َنظ) يلوعفم دسم دس لوؤملا ردصملا نأ زوجيو . مهيلع

 ش . ملع
 لولي هالومقم بسن لع يف : ةلمدإلا: ةوقب مكاشيتآ ام اًرذخ

 نونلا فذخ ىلع ينبم رمأ لعف : محل انلقو مهانريخ يأ رذقم لعفب  لوقلا
 .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم .نأل

 لوحفم بصن لج يف دوكسلا ىلع ينم لوصوم مسا : ام .ةقراف فلا

  نيئبظاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . «انقتنا بارعأ برعت : ائيتا .

 قلعتم رورجتو راج : : ةوقب نوكذلا عج ةمالع ميلاو هب لوشفم بصن ل يف
 . مزعب باتكلا نم مكانيتأ ام اوذخ ىنعمب اوذخب

 ةلمجو . اهبارعإ برعتو "ام اوذخ» ىلع وارلاب ةفوطعنم : هيف ام اوركذاو ©
 ةفوذخم لوصوم ةلصب قلعتم رورجمو راج : هيف . لوضوملا ةلص «مكانيتآ»
 لحم ال ةفوذحملا لوصوملا ةلصو .. هيف ءاج ام وأ هيف رقثساام : ريدقتب

 7 ظ .اف
 ينبم لصتم ريمض : فاكلا . لعفلاب هبشم فرح :.ّلمل : نوقتت مكّلعل ©

 لعف :: نوقثت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو اهمسا بصن لح يف مضلا ىلع
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 :ةلمجلاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 متنأ ام وأ لامعألا نم حئابقلا نوقتت مكلعل يأ «ّلعلا» ربحت عفر لحم يف

 . هيلع

 هس 04 1 و2 0 0 ١ ا 7

 20 0 هنأ 2-0
 م 1-0 7

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : اذا . ةفطاع واولا : كير ذخأ اذإو ©

 ىلع ينبم ضام لعف : ذخأ . ركذا : هريدقت فوذحم لعفب هب لوعفم

 ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : بر .حتفلا

 هيلإ فاضم رج لح يف «كبر ذخأ» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا
 . جرخأ : ىلعمب انه ذخأو (ذا» دعي اهعوقول

 ةمالعو نمب رورجم مسا : ينب . ذخأب قلعتم رورجمو راج : مدآ يشب نم ©
 نونلا تفذحو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ءايلا : هرج

 نم عونمم هنأل ةرسكلا نم الدب ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم : مدآ . ةفاضإلل

 . مدآ ينب بالصأ نم كبر جرخأ : ىنعملاو . ةيملعلا ىلع فرصلا

 لدب» مدآ ينب نم لدب رورجو راج : روهظ نم : مهتيرذ مهروهظ نم ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و «لكلا نم ضعبلا
 «مهلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةيرذ . مهبالصأ نم : ىنعمب ةفاضالاب
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 ىلع ينبم ضام لعف : دهشأ . ةفطاع واولا : مهسفنأ ىلع مهدهشأو ©:

 يف نيبئاغلا ررمض «مها» و وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا
 امها و .مهدهشأب قلعتم رورجمو راج :مهسفنأ ىلع .هب لوعفم بصن لحم
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 0 . ةفاضالاب زج لح يف لصتم ريمض

 | لاقو يأ الوقلا ةدارإ ىلع هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : مكيرب تسلأ ©
 ىنعم ىلا عجرف يفنملا ىلع تلخد راكنا ةزمه : ةزمجملا : تسلأ . مه

 : نوكسلا ىلع ينبم نصقان ضام لعف : تسل . تابثالا إيف ةغلابم وأ ريرقتلل

 ' لحب يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو '.:كرخدملا عقرلا ريمضب هلاصتال

 ًاظفل رورجم مسا : بر . دئاز رج فرح : ءابلا : مكيرب «سيلا مسا عفر
 يف مضلا لع ينبم لصتم ريم : فاكلا «سيل# ربخ هنأل الحم بوبصنم

 ا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم

 ! ىلع اندهش انبر تنآ ىلب اولاق : ريدقتب اهل لحم ال ةيفانثتسا ةلمجلا : ىلب اولاق ©

 , واؤلا ١ ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعق : اولاق . انسفنأ .

 | لمع ال باوج فرح : لب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لخع يف لصتم ريمض
 ْ ٠ باجيإلا هي دصقيو يفنلا نع هب باجي هل

 _ هاو انب هلاصتال نركسلا ىلع ينبم ضام لعف :دهش :.اولوقت نأ اندهش ©
 ! يردصم فرح : ن أ .لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ' نونلا فذح هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعق : اولوقت . بصان

 | ليوأتب اهالتامو نو . .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 , نم كلذ انلعف : ىنعمب  هلجأل هل لوعفمب قلعتم ْبصن لح يف رذصم

 . اولوقت نأ ةهارك لوقغلا اهتحص.ىلع ةدهاشلا ةلدألا بصن

 . قلعتم ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ هب لوعفم .:: مري: اَنِإ ةمايقلا موي ©
 , ديكوتو بصن فرح : نإ . .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةماينقلا . اولوقتب
 مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع يئبم لصتم ريمْثَض ؛اناو لعفلاب هبشم

 : . انف

 ! و انب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ناك : نيلفاغ اذه نع انك ©
 : ةيلعفلا ةلمجلاو «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اانا

 روزخيو راج : اذه نع «نا» ريخب عفر لحم 5 «اهريخو:اهمسا عم ناك»

 . نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه ..«انكا ربخب قلعتم
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 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ربخ : نيلفاغ |

 . درفملا نيونت

 11 اطيل مرتبات يزن وزب نازةءارئ ةةزؤكزأ ٠7٠ 7 م بر سو و .
 © نط

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «اولوقت نأل ىلع وأب ةفوطعم .: امْنِإ اولوقت وقوأ©

 . ةفوفكمو ةفاك : امنإ . اهبارعإ برعتو ةقباسلا

 لعاف : ءابآ .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كرشأ : لبق نم انؤابآ كرشأ ©
 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و ةمفلاب عوفرم
 مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . كرشأب قلعتم رورجمو راج : لبق نم
 . نمب رج لحم يف ةفاضإلا نع هعاطقنال

 لعف : انك . ةيلاح نوكت نأ زوجيو ةفطاع والا : مهدعب نم ةّيرذ اًذكو ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض هان و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام
 : دعب نم . ةحتفلاب بوصنم اهربخ : ةيرذ . اهمسا عفر لح يف نوكسلا

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و «ةيرذا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج
 . هيلإ فاضم رج

 لعف :كلبت .ةدئاز ءافلا .هل لمع ال ماهفتسا فرح :ةزممهلا : امي انكلهتفأ ©

 «انا و . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض
 راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا امو رج فرح ءابلاو
 0 ةيردصم «ام» نوكت وأ .انكلهتب قلعتم رورجملاو

 عوفرم لعاف : . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نولطبملا لعف ©
 ا وتلا يع ضرع نوتلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب
 : ريدقتلا هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 . نيلطبملا لعف ببسب وأ نولطبملا هلعف اب
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 00 د 00000
 : «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا.. ةيفانثسا : واولا : تابآلا لصفن كلذكو ©

 ؛ كلذ لثمو : ريدقتلاو قلطم لوعفمم بئان بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 ١ :'لصفتا ١ باطخ فرح : فاكلاو دعبلل مالا . لصنفن غيلبلا ليصفتلا

 : هريدقت ابوجو هيف رتب ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عياضم لعف

 , قحلم هلال ةحيعفلا نم الدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعشم : تايآلا . نحن

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب

 نم لعفلاب هبشم فرح : ّلعل . ةيفانتسا : وارلا : نوعجري مهّلعلو ©

 ٠ مسا بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينيبم نيبئاغلا ريم امهاو و ؟نإ» تاوخأ

 ' لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعجري «لعلا

 | عابتا نع انوعجري يأ «ىلعلا ربخ عفر لح يف ةلمسجلاو : لعاف غفر لحم يف

 000 . لطابلا

 سطل 7-2 م 0 5 71/ را
 00 ْ ٠ نواف

 هرخآ فلح ىلع يتب رسأ لم لا. ةيفانعتسا : 'واولا : مهيلع لتاو ©
 , فرح ىلغ تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لغافلاو - ةلعلا فرح

 يعلو . ليي رج لع يف ةرككسلا لع ينيب نيئفلا يمض مصق د رج

 : 2 العال لص هدب باو ةفاشلاب رج لع يف نرحل لع

 :ريمض اناا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : , ىتأ : انتايآ هانيتآ ©

 لع يثيم لصتم ريح : ءاقاو لعاف عفر لح يف نوكسلا لع ينم لصتم

 لا" ا



 ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تايآ . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا
 ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا نم

 ٠ ةفاضتالب رج لع يف نوكسا
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : خلسنا . ةيفانثتسا : ء اهنم خلسناف ©

 تي ا ا

0 

 ينبم ضام لعف «عبت» ىنعمبو : عبتأ . ةفطاع : ءافلا : ناطيشلا هعبتأف ©

 وعلم بصت لح يف مضل ىلع رثبس لصعم ريح ءافاو  حتفلا لع
 . «ناطيشلا هقحلف» ىنعمب . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناطيشلا .مدقم

 ىنعمب صقان ضام لعف : ناك . ةفطاع : ءافلا : نيواغلا نم ناكف ©
 راج : نيواغلا نم . وه : هريدقت ازاوج هيف ريتسم ريمض : اهمساو اراص»

 ملاس ركذم عمج هلأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «ناك» ربخب قلعتم روزجيو

 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو

 لكك وم ايا الريل وسو دلو
 ميل حمد 50 2 | بطلا
 © زكر بلد رع ريضأت انيق تزل

 لعف : ءاش . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانئتسا : واولا : انكش ولو ©

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 . لعاف عفر لحم يف
 ةانئشا بارعإ برعت : انعفر .اول» بارج يف ةعقاو : ماللا : اهب هانعفرل ©

 راج : اهب . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهاو
 لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «اهب هانعفرل» ةلمجو . هاتعفري قلعتم رورجمو

 . امل

 2 رم



 ْ لغفلاب هبشم فرح : ّنكل . ةيفانتتسا : واولا : ضرألا ىلإ دلخأ هّنكلو ©

 اهمسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو كاردتسالا ديفي

 هريذقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دلخأ
 ' «ضرألا ىلإ دلخأ» ةلمجو . دلخأب قلعتم رورجمو راج: : ضيوألا ىلا . وه

 1 . ّنكلا ربخ عفر لح يف

 : لوعفم : قوه . اهبارعإ برعتو «دلخأ» ىلع واولاب ةفوطعم : هاوه عبتاو ©
 , ىلع. ينبف لصتم ريمض ءاهلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم هب

 ْ . ملا رج لع يف مشل

 ' ءاخلاو ةمضلاب عوفرم ًادتبم : لثم . ةيفانثتسا : : :بلكلا لثمك هلثمف ©

 ْنإ©

 الإ : لامك ٠ هيلإ فام رج لع يف ملا لع يبم لصتم ريم
 ٠ راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو فاكلاب رورجم : لثم . هيبشتلا اهانعم رج فرح

 د ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : بلكلا . ًدتبملا ْربْخِب قلعتم رورجملاو
 ١ عزاضم لْعَف : لمحت . مناج طرش فرح : ْنِإ : ثهلي هيلع لمحت
 ' هيف رتسمم ريمض لعافلاو نوكسلا همزج ةمالعو ناب موزجم طرشلا لعف

 | لعف : ثهلي . لمحتب قلعتم رورجمو راج : هيلع .إ تنأ هريدقت ًابرجو

 . انوكسلا همزج ةمالعو اضيأ نإب موزجم قازجو طرشلا باوج عراضم

 .٠ وه : هريدقت ًاوج هيف راتسم ريمض لعاشلاو
 لمحت» ىلع ةفوطعم' : ثهلي هكرتت . رييختلل ةفطاع : رأ : ثهلم هكرتت

 فلا ل ينم لصف ريد ؛كرا ف ءالو اهلرأ تبرعت ةكلي يلع

 : 'ريدقتب لاحلا ىلع بصنلا ةيطرشلا ةلمجلا لحبو . هب لوعفم بصن لحم يف

 ش ٠ نيتاحلا يف نهال الذ بلكلا لثمك

 . ًاذتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا ١: : موقلا لثم كلذ ©

 ا . فصولا كلذ وأ لثلا كلذ يأ باطخ فرح : فاكلاو مبلل ؛ : ماللا

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : موقلا .ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : لثم

 ١ ةفلص لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا :نيذلا : انتايآب اويذك نيذلا ©
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 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك . موقلل
 قلعتم رورجيو راج : تايآب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض '

 اوبذك» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض هان» و اوبذكب
 . لوصوملا ةلص ؛انتايآب

 ىلع ينبم رمأ لعف : صصقا . ةيفانئتسا : ءافلا : صصقلا صصقاف ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرخو نوكسلا
 نوكت نأ زوجيو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : صضقلا . تنأ : هريدقت
 عفر لحم يف «موقلا لثم وه «ةلمجو . وه : هريدقت فؤذحم أدتبملا ربخ «لثم»

 . كلذ ريخ

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم فرح : لعل : نورّكفتي مهّلعل © .
 عوفرم عراضم لعف : نوركفتي «لعلا مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 لحم يف «نوركفتي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 . لعل ربخ عفر

 2- نا 27 رص

 *» يوليو معصوب دَكحَراموفْلا المس
 دايم دل عا ل ينم قط ءاس : .  موقلا ًالثم ءاس ©

 ا . لكم ءاس يأ .وه هريدقت فوذحم (ءاسال لعافو

 عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : انقايآب اوبذك نيذلا ©
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك . موقلل - تعن -ةفص

 : تايآب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و اوبذكب قلعتم رورجمو راج
 . لوصوملا ةلص ؛انتايآب اوبذك» ةلمجو . ةفاضالاب

 بوصنم هب لوعفم : سفنأ . ةفطاع : واولا : نوملظي اوناك مهسفنأو ©

 دا”



 ْ نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و هدعب روكذملا رسفي لعفل ةحفلاب
 : هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةيفاضالاب رج لحم يف
 . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب

 عفر لح :يف لصتم ريمض واؤلاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملظي
 000 . «ناكا ريخ بصن لحم يف !نوملظي» ةلمجو لعاف

 2 ايمو والعسل 9 وو صر ديوك ر ص

 *» نوره وذ ليْصُيَْمو ىدَيهل اوه ماد بيرم "1
 | لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسإ : نم : : هللا دهي نم ©

 1 : ةمئشلاب ميظمتال ميقرم لعاف : ةلالجا طفل هللا ةلعلا فرح د ءرعأ

 ٌ يتيم لصفتم عفر ريمض :'وه . طرشلا باوجل ةطباراءافلا : يدتهملا وهف ©
 ' ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ :يدتهملا .ًادتبم عقر لحم يف حتفلا ىلع

 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «.يدتهملا وهف ذ ',ةلمجو . لقشلل ءايلا
 1 ْ . مزج

 , مج ةمالعو اهبارعا برعتو «هللا دهب نم» ىلع وازلاب ةقوطعم : للضي نمو ©
 0 0 ؛ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض هلعافو نوكسلا لعفلا

 ' مسأ : ءالوأ . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا افلا : نورساخلا مه .كتلوأف

 ' : مه . باطخ فرح فاكلاو ًأدتبم عفر لحم:يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا

 , عفر لحم يف عابشالل مضلاب هميم كرح مضلا ىلع ينبم لصفنم عفر زيمض
 ' نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفزم «مه» رب :' نورساخلا ..ناث أدتبم

 ٍ لج يف «نورساخلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو هتكرحو درفملا نيونت: نع ضوع

 ٠ ال داع فرح وأ لصف ريمض «مه» بارعا زوجيو «كئلوأ» أدتبملا ربخ عفر

 | مه كتاوأفا ة ةيمسالا ةلمسحلاو «كتلوأ" ربخ ا

 1 . حصأ وأ برعأ
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 وس بوم بلان لاكمي اأ ارَوَدَمَو م04
 ديو ومتج طربال |

 «© نايتارمَدَبَوأ نأ لما نرش
 : دق . ديكوتلاو ءادتيإلل : ماللا . ةيفانتتسا : الا : مثهجل انآرذ دقلو ©

 ريمض ؛اناو ا لاستال نرعسلا لع ينبع هام لف : أرذ .قيقحت فرح

 قلعتم رورجتو راج : مثهجل لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لضتم
 نم عرنمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا : مسالا رج ةمالعو انقلخ انأرذب

 . ثينأتلاو ةفرعملل قرصلا :

 . ةحتبفلاب برصنم هب لوعفم :ًايثك : سنإلاو نجلا نم ًاريثك ©
 رج فرح : نمو .ةاريثك» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نجلا نم
 . اهبارعإ برعتو «نجلا نم» ىلع واولاب ةفرطعم سنإلاو . ينايب

 نيبئاخلا ريمض «مه» و رج فرح : ماللا : اهي نوهقفي ال بولق مهل ©

 . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 : نوهقفي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : بولق

 راج : اهب .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عراضم لعف
 ةفرعم اهنوفلكي ال بولق مهل نيذلا مهو ىنعمب نوهقفيب قلعتم رورجمو
 .ةبقاعلل ماللاو رانلا ىلإ مهريصم «منهجل انأرذ» ىنعم نوكي نأ زوجيو .قحلا

 نوهقفي ال بولق محلا ىلع واولاب ةفرطعم : اهي نورصبي ال نيعأ مهلو ©
 . هللا قلخخ ام ىلإ اهب نورصبي ال : ىنعمب . اهبارعإ برعتو "اهب ْ
 ال بولق مهله ىلع ًاضيأ واولاب ةفرطعم : اهب نوعمسي ال ناذآ مهلو © :

 . تايآلا اهب نوعمسي ال يأ . اهبارعا برعتو «اهب نوهقفي

 ًادتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : ماعن ألاك كئلؤأ ©
 : ماعنألا . هيبشتلل رج فرح فاكلا : ماعتألاك . باطخ فرح فاكلاو

 ربخلاب قلغتم رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو فاكلاب رورجم مسا
 . مهفلا مدع يف ماعنألا لثم : ىنعمب أدتبملل فوذحملا
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 ريمض : مه . فانئتسالل هل لمع ال بارضا فرح : لب : ٌلضأ مه لب ©
 عوفرم مه ربخ : لضأ .٠ أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر

 ىنعملاو «لغفأ» نزو ىلع ليضفت مسا فرصلا نم عونمب هنأل نوني لو ةمضلاب

 . ماعنألا نم لضأ مه لب

 يف ةدراولا «نورساخلا مه كئلوأ» بارعإ برنعت : نولفاغلا مه كئلوأ ©

 .. ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 همس ى نوُدوْيَرِدَل وذو يو راش فلو م٠8
 00 نوفاك 0 0-2

 ! "ميظعتلل رورجمو راج : هلل  ةيفانئتسا : :١ ىنسحلا اا هللو ©

 لش + سلا . سلب عيفرح رخو ادي يلا مدقم ربخب قلعتم

 0 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ءامسألل

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هوعدا .ةيفانعتسا :ءافلا : اهب هوعداف ©

 ؛ ءاملاو لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لانعقألا نم هعراضم

 | دفرجتو راج ؛ اهب ٠ هب لوعفم بصن ل يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ' ٠ هوعداب قلعتم

 006 فيلألاو اهبارعإ برعتو «اوعدا» ىلع واولاب ةفوطعم :. نيذلا اورذو ©

 .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا ::نيذلا .اوكرتاو يأ

 | :ةودحلي . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هئامسأ يف نودحلي ©

 ٠ ٠ لعاق عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 ١ رشكلا ىلع يئبم لصتم ريمض ءاهلاو نودحليب قلعتم روزجيو راج : ءامسأ يف

 ٍْ | . نوغوزي ىنعمب ةفاضإلاب رج لحم يف

 | لغف : نوزمي . بيرقلل - فيوست - لابقتسا فرخ :نيسلا : ام نوزجيس «

 | عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم لوهجنملل ينبم عراضم

 .هي لوعفم بصن':لح يف نؤكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام..لعاف بئان
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 ضام لعف : اوناك . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : نولمعي اوناك ©

 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان

 يف يهو «نودحلي» بارعا برعت : نوملعي .ةقراف فلألاو «ناك» مسا عقر

 . هنولمعي ريدقتب فوذحم لوصوملا ىلا دئاعلاو ناك ربخ بصن لحم

 ١ نوعيه يوقف َدوُدَمي مكمان 2
 .رج فرح «نم» نم ةنوكم : نمت . ةيفانئتسا : واولا : ةمأ انقلخ نممو ©

 رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «نماو

 «اناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انقلخ . مدقم ربخب قلعتم

 ةلص ةانقلخ» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةمأ .لوصوملا

 :نودهي .ةمأل ةفص عفر لحم يف ةلمجلا : نولدعي هبو قحلاب نودهي ©
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف

 قلعتم رورجبو راج : هب . ةفطاع واولا : نودهيب قلعتم رورجمو راج قحلاب

 «نودها بارعا برعت : نولدعي . قحلاب يأ نولدعيب

 ١ نياك حيف جدأ كرو 2
 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانعسا : واولا : اهتايآب اويذك نيذلاو ©

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك . ًادتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 :تايآب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمْض واولاو ةعامجلا واوب

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و . اوبذكب قلعتم رورجمو راج

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص هانتايآب اوبذك» ةلمجو . ةفاضالاب رج

 فرح : نيسلا «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : مهجردتسنس ©

 لااا



 لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو .نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . هب لوعفم بصن

 ناكم فرظ :ثيح : جردتستب قلعتم رورجيو راج : نوملعي ال ثيح نم ©
 لعف : نوملعي . اهل لمع ال ةيفان': ال . نمب رج. لحم يف مضلا ىلع ينبم

 الا ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 . هيلإ فاضم رج لح يف «نوملعي

 5 6ع ا 7

 00 2 ايكيا كليو 7
 عوفرم عراضم لعف ::لمأ .ةفطاع : واولا : نيتم يديك ّنإ مهل يلمأو ©

 0 اي يف رس رك عاشو للا ءبلا ل ةدكلا ةاسسلا

 : مهلهمأ : ىنعمب . مهجردتسنس ىلع ةفوطعم («ٍلمأس» يأ «يلمأ» ةلمجو

 . ماللاب رج لحم ين نييئاغلا ريمض «مه» و يلمأب قلعتم رورجو راجن : مه

 توصنم «ْنا» مسا : يديك . لعفلاب هّبشم ديلكوتو بصن فرح : نإ

 ءايلا ةكرحتب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةزدقملا ةحتفلاب

 ربخ : نيتم . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو

 ثبح ديكلا ةروص يف هنركل أديك هناسحا هللا ىمس . ةمسلاب عوفرم ؛ذأ»

 ٍْ . هئاحبس هيلع لاحم ديكلاو ةكلهتلا يف طروتلل ًاببس ناك

 لا <71

 00 ير وغنت اسير كيلوا 0
 .:بجغتلاو ريرقتلا : هانعمو ًاظفل ماهفتسا فلأ : فلألا : اوركفتي مل وأ ©

 لعق :!اوركفشي ١ بلقو مزجو يفن فرح : م2 ةينييزت - ةدئاز واولا
 لع يف لصتم ريمض داود ٠ نزنلا فلح همزج ةسالكو ملب موزج عياضم

 . ةقراف فلألاو لعإف عفر

 لح يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا : ام: ةنج نم مهبحاصب ام ©

 : راج «مهبحاصبا و يذلا يف اولمأتي لوأ : ىنعمب ردقم رج فرحب رج

 ل176



 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و رورجمو

 رورجمو راج : ةنج نم . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجملاو راجلاو
 . نونجلا نم مسا : ةنجلاو «ام» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 : وه . هل لمع ال ؛ام» ىنعمب يفن فرح :ْنِإ : نييم ريذن الإ وه ْنِإ ©

 ال رصح ةادأ : لإ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض
 هلثم ةعوفرم ريذنل ةفص : نيبم .ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : ريذن .اط لمع

 . ةمضلاب

 وَ نمساوي ضل او كول روطةمفاو طبرآ وأ 1
 *© نوبل فك يرحب مفل ريفر نؤكييضأنأ

 ةيآلا يف ةدراولا «اوركفتي مل وأ» بارعإ برعت : توكلم يف اورظني مل وأ«

 . اورظنيب قلعتم رورحمو راج : توكلم يف . ةقباسلا ةميركلا

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : تاومسلا : امو ضرألاو تاومسلا ©

 : امو ةرسكلاب اهلثم ةرورجم «تاومسلا# ىلع واولاب ةفوطعم : ضيرألاو
 ايف.يأ رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا

 . توكلم ىلع فوطعم

 : ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :قلخ : ءيش نم هللا قلخ ©

 رورجم مسا : ءيش . دئاز رج فرح : نم . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو «قلخ» لعفلل هب لوعفم هنأ ىلع الحم بوصنم أظفل

 هبشم فرح يهو ةليقثلا «نأ» نم ةففغ : نأ . ةفطاع : واولا : ىسع نأو ©

 ثيدحلاو نأشلا نأ يأ هنأ : هريدقت رتتسم نأش ريمض اهمساو لعفلاب

 عفر لحب يف ةيلعف ةلمج اهلعاف عم يهو دماج مات ضام لعف : ىسع .ىسع
 اهدعب امو نأ وكت نا زوجيو . ًاصقان ًالعف «ىسع# نوكت ْنأ زوجيو «نأ» ربخ

 . هلبق رورجملا ىلع (ميظع رج لح يف
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 لعف : نوكي . ةبصان ةيردصم : نأ : مهلجأ ٍنرتقا دق نوكي ن
 ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم صقان عراضم

 ىلع ينبم نضام لعف : برتقا . قيقحت فرح : دق .,لجألا يأ وه هريدقت

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مها و:ةمضلاب عوفرم لعاف : لجأ . حتفلا
 نيئكاسلا ءاقتلال رسكلاب «دق» لاد كرحو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 ةيردصملا نأو نوكي ةربخ بصن لحم ين مهلجا برتق 3[دق ةيلعفلا ةلمجلاو

 امو نوكي» ةلمجو «ىسع١ لعفل لعاف عفر لحم يف ردضم ليوأتب اهدعب امو

 . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «اهالت

 رورجم ماهفتسا مسا : أ .رج فرح :ءابلا .ةيفانتتسا ءافلا : ثيدح ّيأبف ©
 ةمالعو :ةفاضالاب رورجم هيلإ فاضم : ثيدح . ةرسكلإ هرج ةمالعو ءايلاب

 . نونمؤيب قلعتم «يأب» زورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج

 ثيدح :نم ةفوذحم ةفصب وأ ثيدحب قلعتم نامز فرظ : نوئمّؤي هدعي ©

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلو فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو»
 واولاو ثونلا توهشب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي .. ةفاضالاب رج لحم

 . لعاف عفز لح يف لصتم ريمض

 *: نوبي ميلي و مريوم الف سار ضيم 01

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم: هللا للضي نم ©

 ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : للضي .. مدقم هب لوعفم

 . ةمضلاب ميظعتلل

 لمعت سنجلل ةيفان : ال . طرشلا باوجل ةظبار : افلا : هل ىداه الق ©
 رورجمو راج :هل . بصن لحن يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا : يداه . (ّنِإ) لمع

 «هل يداه الف» ةلمجو . هل نئاك يداه ال : ريدقتلاو فوذحملا ريخلاب قلعتم

 0 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج

 ساةه د



 هلعافو ةمضلاب عوفرم عاضم لعف : ردي . ةيفانئتسا : ؤاولا : مهرذيو ©

 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض ١
 «مهرذيا ةلمجو «مهكرتيوا وأ «مهعديو» ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف
 . اهل لحم ال ةيفانئتسا

 ريمض «مه» و مهرذيب قلعتم رورجمو راج : نوهمعي مهئايفط يف« |
 يف نوددرتي يأ : نوهمعي . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف يهو لالضلا
 . لاح بصن لحم يف «نوهمعي» ةلمجو لعاف عفر

 دعاها 11
 مينا ضالاو ثومتلاو كوه ليقول ليل نر
 نكون بع 6كإ2بةبإ
 © نريد

 . نونلا توبثي عرفرم عراضم لعف : نولأسي : ةعاسلا نع كتولأسي ©

 حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا
 يأ . كنولأسيب قلعتم رورجمو راج : ةعاسلا نع . هب لوعفم بصن لحم يف

 . ةمايقلا تقو

 ىلع ينبم نيح يأ وأ «ىتم» ىنعمب ماهفتسا مسا : نايأ : اهاسرم نايأ ©

 : ىسرم . مدقتملا فوذحملا ربخلاب قلعتم نامز فرظ بصن لحم يف حتفلا

 يف لصتم ريمض «اه» و رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم
 . ةفاضالاب رج لح

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 هدسا535



 . - لوقلا ٍلوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : يمر دنع اهملع امّنِإ ©
 ؛ لصتم ريمض «اه» و ةمضلاب عوفرم أدتبم : ملع . ةفوفكمو ةفاك : اّنِإ

 لع بوصصتم ناكم اقرا : دنع ٠ ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينس
 ر : أدتبملل فوذحملا ربخلاب قلعتم فاضم وهو ةحئتفلاب ةينامزلا ةيفرظلا
 لج لع يف لصعم يمس ءايلو ةرسكاب ميظعتلال رورج هيبلإ فاضم
 . ةفاضالاب

 اشم لف : يلي . اه لمعال ةيفان : ال : ىه الإ اهتقول اهيلجي ال ©
 ًازاوج هيف. رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردنقملا ةمضلاب عوفرنم
 لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه) و . وه :هريدقت
 جتفلا ىلع يئبم لصفنم عفر ريمض : وه .اهل لمع ال رصح ةادأ : لإ . هب

 لخم يف نوكت نأ زوجيو «اهيلجي» ةلمج يف نكتسملا ريمضلا نم. لدب عفر لحم يف

 يأ لجنيب قلعتم رورجتو راج رهف «اهتقولا امأ ز «يلجي' لعفلل ًالعاف عفر

 : . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض «اهذو . اهتقو يف اهرهظي

 . ةعاسلا# نم لاح بصن لحم يف ةلمجلا : ضرألاو تاومسلا يف تلقث ©

 يه هريذقت ًازاوج رتتلسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف يهو
 قلعتم رورجيو راج : تاومسلا يف . ان لع ال كالا ثيألا ءات ءاشلاو

 .. اهلثم ةرورجم «تاومسسلا» ىلع واولاب فوطعم :  ضرألاو .

 م يلام ل أل اش لصعال ايفا جال :اةقكب الإ مكيتات ال ©

 يه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقتلل .ءايلا ىلغ ةردقملا ةملاب
 ةمإلع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مِضلا ىلع ينبم ليصتم ريمض فاكلاو
 لاحلا عضوم يف ردصم : ةتنغب . اط لمع ال رضح ةاذأ : الإ .روكذلا عمج

 بصن لحم يف ؛مكيتأت ال» ةلججو . ةحتفلاب بوصنم ةتغب ةعاسلا مهتغابت يأ

 . ةعاسلا نم ةيناث لاح

 : 'دكأتلل ترركو اهبارعإ قبس : كنولأسي : اهثع يفخ كنأك كنولأسي ©

 تاوخأ نم لعفلاب هبشم فرخ : نأك . اهب ملابع كنأكو كنولأسي ىنعملا

 ..«نأك» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم. ريمض فاكلاو نإ
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 . ّيفحب قلعتم رورجو راج : اهنع . ةمضلاب عوفرم اهربخ : مح
 . دكأتلل ترركو . اهبارعإ قبس : هللا دنع اهملع امَّنِإ لق ©

 نم :لعفلاب هبشم فرح : ّنكل . ةيفانعتسا : واولا : ال سانلا رثكأ ّنكلو ©
 رورجم هيلإ فاضم : سانلا . ةحتفلاب بوصنم اهمسا : رثكأ .4ّنإ) تاوخأ ش

 اهل لمع ال ةيفان : ال . ةرسكلاب

 ربخ عفر لحم يف "نوملعي ال) ةلمجو «نولأسي» بارعا برعت : نوملعي ©
 . اهب ملاعلا هنأ نوملعي ال يأ ًاراصتخا لوعفملا فذحو «ٌنكلا»

 بيلا 0 أ ام راهن ومال فلول
 رقت كو 0 بيان فلو مامر نم 00 24 3

07 0 

 لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هاواو تفذحو نوكسلا ىلع يئبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف :اهالت امو ةلمجلا : يسفنل كلمأ ال ©

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : كلمأ امل . لمع ال ةيفان : ال

 نم لاحب وأ كلمأب قلعتم رورجيو راج : يسفنل .انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 لحم يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو هيلع ةمدقم ةفص هّنأل !ًاعفن»

 . ةفطاع واولا : الو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاعفن : ًارض الو ًاعفن ©
 . ًاعفن ىلع ةفوطعم : ًارض . يفتلا دكأتل ةدئاز :ال

 ُع ينبم الب .ىنثتسم لوصوم مسا : ام . ءانثتسا ةادأ : د الإ : هللا ءاش ام الإ ©

 ظفل هللا . حتفلا ىلع 'ينبم ضام لعف : ءاش . بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 لا



 . كلذ

 ريغ طرش فرح : ول . ةيفانغسا : اولا : بيغلا ملعأ تنك ولو ©
 : عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان نضام لعف : تنك . مزاج

 ملعأ «ناك» مسا غفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض «ءاتلا» و كرحتملا

 ملغأ» ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بيغلا . «كلمأ» بارعإ برعت

 . ناك ربخ:بصن لحم يف «بيغلا

 1 لمَف : رثكتسا اولا باوج يف ةعقاو : ماللا : ريخلا نم ترثكتسال ©

 ' لضتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 ترثكتساب قلعتم رورجمو راج :ريخلا نم .لعاف عفر لجب يف مضلا ىلع ينبم

 . اهل. لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلاو

 : سم : اهل لمعال ةيفان : ام . ةفطاع : واولا : عوسلا ىنسم امو ©
 بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلا . حتفلا لع ينبم ضام لعف
 ' | . ةمضلاب عوفزم لعاف : ءوسلا . .مدقم هب لوعفم

 عفر ريمض : انأ .«ام» ىنعمب ةيفان ةلمهم : ْنِإ : ريشمو ريذن لإ انأ ْنِإ ©

 .. اط لمع ال رصح ةادأ : لإ .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم

 ةعوفرم «ريذن» ىلع واولاب ةفرطعم : ريشبو .ةمضلاب عوفرم ؛انأ» ربخ :ريذن

 . اهلثم

 ْ قلعتي نأ زوجيو . ًاعيمج ريشبلاو ريذنلاب قلعتم رورجبو راج : نونمؤي موقل ©
 ١ نيرفاكلل ريذن الإ : ريدقتب ًافوذحم ريذنلاب قلعتملا نوكيو هدحو ريشبلاب

 ١ عوفرم عراضم لعف نونمؤي ؛ريشبلا» دض : ريذتلاو .. نونمؤي موقل ريشبو

 يف «نونمؤيا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 '. موقل ةفص رج لحم

 سا



 نكي هبوب و ينفعل يوم يحل
 يااوعا كلٍ ترف ميج + كابا
 © نب 00 املس نانا

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : ره: مكقلخ ىذلا وه ©

 اوها ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا .ًأدتبم

 : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :قلخ
 ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو وه
 . ال لحم ال لوصوملا ةلص ؛مكقلخ# ةلمجو روكذلا عمج ةمالع

 سفنل ةفص : ةدحاو . مكقلخب قلعتم رورجمو راج : ةدحاو سفن نم ©

 . مدآ نم : ىنعملاو اهلثم ةرورجم 0

 برعتو سفن نم قلخ ىلع ةفوطعم اهنم لعجو : اهجوز اهنم لعجو ©
 ريمض ؛اه» و اهسنج نم يأ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : جوز . اهبارعإ
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 عراضم لعف : نكسي . رج فرح يهو ليلعتلل ماللا : اهيلإ نكسيل ©

 .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم |
 ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا (ْنأ» و نكسيب قلعتم رورجبو راج : اهيلإ

 نكسيا ةلمجو «لعج» لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ليلعتلا مالب رج لحم يف
 يف ثنأ ام دعب «نكسيا لعفلا ركذ دقو . اه لحم ال :ةيردصملا نأ ةلص 'اهيلإ
 ناكق مدآ اهب دارملا نأ ينبيل سفنلا ىنعم ىلإ ًاباهذ اهجوز اهنم «ةدحاو» هلوق
 . ىنعملل اقبط نسحأ ريكذتلا

 «نيح١» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانئتسا : ءافلا : اهاشغت املف ©

 . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبصم
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 ريمض لعافلاو رذعتلل :فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ْينبم ْنِضام لعف :ىشغت

 لحم: يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 «ال» دعب اهعوقول هيلإ فاضم رج لحم يف ؛اهاشغت» ةلمجو هب لوعنفم بصن

 ْ .. اهسم ال نيحف ىنعمب

 . اها لع ال عناج ريغ طرش باوج : ةلمجل : ًافيذخ ًالمح تلمح ©

 .[ هيد وج د راسم رمق لافو حفلا لع ينبم فام لعف تلمح
 !بوصنم هب لوعفنم : ًالمح . امل لم ال ةنكاسلا كينأثلا ءات : ءاتلاو ىه

 .سيل وهو :- 'ةحتفلاب هلثم ةبوصنم المحل - تعن - ٍةفض : ًافيفخ . ةحتفلاب
 00 . لوهجملل مسا هنأل ردصمب

 ' .اهبارعا برعتو « تلمح ١ ىلع ءافلاب ةنرطعم : تسلقثأ اًملف هب ترمف ©
 :بازعإ برعت : تلقثأ . تبرعأ : املف . ترمب قلعتم رورجيو راج : هب
 .. ال دعب اهعرقول هيلإ فاضم رج لحم يف «تلقثأ» ةلمجو «تلمح»

 !لصتم ريمض نينثالا فلأ فلألاو حتفلا ىلع ينبم ضانم لعف : هللا اوعد ©
 بوصنم هب .لوعفم : ةلالحلا ظفل هللا . لعاف عقر لحم يق نوكسلا ىلع ينبم

 : . ببر هللا ءاوحو مدآ اعد يأ, . ةحتفلاب ميظعتلل

 ,بوصنم هناحبس هنم لدب وأ ةلالجلا ظفل - تعن - ةلئفص : بر : امهبر ©

 ٠ ةفاضالاب رج لمع يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاقل ةحتفلاب ميظعتلل
 بئاغلا ةينثت يأ ةينثتلا ىلع لاد فرح فألاو دامع فرح : ميلا

 .. ةئذؤملا ماللا ًاضيأ ىمستو مسقلل.ةئطوم : ماللا : ًاحلاص انتيتآ نئل ©

 'هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يتآ .' مناج طرش فرح : ذِإ
 :لصتم ريمض :ءاتلا . نب مزج لحم يف طرشلا لعف كرخش ا عفرلا ريمضب

 ف نوكسلا لع ينبم لصتم ريم هنا و لعاف عفو لح يف حتشلا لع ينبم
 !نع ةبئان ةفص : ًاحلاص . ةانتبهو١ نكل ىنعمب . لوأ هب لوعفم بصن لحم

 ! . ًايوس ًادلو وأ ًاحلاص ًادلو : ىنعمب يناثلا «ىتآ» لوعفم

 .: ليركت ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا : نيركاشلا نم ٌننوكنل ©
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 اهمساو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم صقان عراضم لعف
 قلعتم رورجبو راج : نيركاشلا نم . نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 ضوع نوثلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو «نوكن» ربخب

 فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا (انتيتآ نإ ةلمجو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع

 باوج «نيركاشلا نم ننوكتلا ةلمجو . بارعالا نم اهن لحم ال هباوجو

 باوج نأ فوذحمف طرشلا باوج امأ . بارعإلا نم ال لح ال مسقلا

 . هيلع لد مسقلا

 هج نور لألعلف امنا ءأوي كرش ]كتبة مامكهتاأكَق ١٠١
 ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : ال . ةفطاع ءافلا : ًاحلاص امهاتآ املف ©

 ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيحا
 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتآ .باوجلاب
 ىلع ينبم لصتم ريمض ءالاو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 لاد فرح فلألاو داع فرح : ميملا . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا

 ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم ردقملا يناثلا لوعفملل ةفص : ًاحلاص . ةينثتلا ىلع
 . هيلإ فاضم رج لحم يف «امهاتآ»

 نم امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ءاكرش هل العج ©
 ريمض نينثالا فلأ فلألاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : العج . بارعإلا |

 قلعتم رورجمو راج : هل . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءاكرش . العجب

 بصن لح يف ؛هل» رورجملاو راجلا نوكي نأ زوجيو «ءالعف» نزو ىلع فرصلا
 لوألا «العجا» لوعفمب قلعتم وأ «ءاكرش» نم ةمدقم ةفصب قلعتم هْنأل ًالاح

 . ردقملا

 ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و . العجب قلعتم رورجيو راج : امهاتآ اميف ©
 امل لحم ال لوصوملا ةلص يهو تبرعأ : امهاتآ . يفب رج لحم يف نوكسلا
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 ؛لد دقو هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذح دقو امهدالوأ ىتآ ايف يأ

 ءاوحو مدآو ٠ ريمضلا عمج ثيح نوكرشي |مع هللا ىلاعتف : هلوق كلذ ىلع
 : ٠ كرشلا نم نائيرب

 اردقلا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىلاعت . ةيفانغتسا :'ءافلا : هللا ىلاعتف ©

 ١ : . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هلل ' رسال فلألا ىلع

 لوضوم مسن ءامل و رج فرح «نعا نم ةبكرم ١ :اغ: نوكرشي امع ©

 عفو لح يف لصتم ريمض دولا نوت توب عيفرس عياضم لعف ١ :نوكرشي

 ٠ اهل لح ال لوصولا ةلص «نوكرتي# ةلمجحو . لعاف

 ظ * ةفرطت يقلك 4١
 :عراضم لعف : نوكرشي . ماهفتسا ظفلب بيجعت فلأ,فلألا : نوكرشيأ ©

 ْ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 ,بصن لحب يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : ام: ًاكيش قلخي الام ©
 |ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىقلخي . اه لمع ال ةيفإن : ال . هب لوعفم

 0 ًائيش . قوه <> هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةائيش قلخي ال” ةيلعفلا :ةلمجلاو ةحتفلاب
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 وب عوفرم لوهجملل ىنبم عباضم لعق : وقلي .٠ ا رف لع

 لحم يف «نؤقلخم مهو (ةيسصسالا ةلمجلاو «مه» ربخ عفرب لحم يف «نوقلخي»
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 ١ قوز هلو رت نويل يكتالو 40
 : نوعيطتسي . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : نوعيطتسي الو ©

 . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توشب عوفرم عراضم لعف 3
 ينبم نييئاخلا ريمض «مه» و . نوعيطتسيب قلعتم رورجتو راج : ًارصن مهل ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ارصن .ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 هب لوعفم : سفنأ . اهل. لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : مهسفنأ الو ©

 «مه» و مهسفنأ نورصني ال يأ روكذملا هرسفي رمضم لعفل ةحتفلاب بوصنم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 نأ اهنكمي ال مانصألا هذه نأ ىنعمب «نوعيطتسي» بارعإ برعت : : نورصني ©
 . اهسفن رصنت نأ الو مهرصنت

 عر وود
 ْمُهوُعوَعَد أ يلع اوس وحج لال رثوذاو 4

 9 و آي

 ناج طرش فرح : نإ ةيفانئتسا : دارا ىدهلا ىلإ مهوعدت نإو ©

 لع ينبم نيئاغلا ريف «مه» و لعاف مي لع يف لصعم ريمسف رار

 .مهوعدتب قلعتم رورجبو راج :ىدهلا ىلإ .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو

 طرشلا لعف عراضم لعف : نوعبتي . اه لمع ال ةيفان : ال : مكوعيبتي ال ©

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همّرج ةمالعو ًاضيأ ْنِإب موزجم هؤازجو

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . لعاف عفر لحم

 مزاج طرش باوج «مكوعبتي ال) ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم
 . مكوبيجي الو مكدارم ىلا مكوعبتي ال يأ ال لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ
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 رورو راج : مكيلع . ةمضلاب عوفرم مدقم ربخ : ءاوس : مكيلع ءاوس ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ءاوسب قلعتم

 ل ٍضام لعف : مهومترعد . ةيوستلا ةزمه ةزمهلا : مهومتوعدأ ©
 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا كرحتملا عفرلا ريمضُب هلاصتال نوكسلا
 ةمهن و ميملا عابشال واولاو روكذلا عمج ةمالع ميملا . لعاف عفر لحم يف

 ليوأتب عفر لحم يف : ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض
 . مكؤاعد : ريدقتلا '. ارعخؤم أدتبم ردصف

 ىلع ايتبم لضفتم عفز ريمض : متنأ . فطع فرح : نوتماص متنأ مأ ©
 عمج هّنأل واولاب عوفرم «متنأ» ربخ : نوتماص . ًادتبم غفر لح يف نوكسلا

 مهئاغذ نع متممص مأ : ىنعمب درفملا نيوثت نع ضرع ثونلاو لاس ركذم
 نم لوؤملا ردصملا لع ةفوطعم عفر لحم يف «نوتماص متنأ» ةيمسالا ةلمجلاو
 مهتأل مهيلع ءاوس مكتمص مأ ' مكظعو ١ مكقاعد : ريدبقتب ىلوألا ةلمجلا

 . نوعال

52 2 2 20070 ١0 
 نقيض © ا

 مسا نيذلا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصت فرح : 1-5 نوعدت نيذلا ْنإ©

 عوفرم عراضم لعف : نوعدت .اهمسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عقر لع يف لصتم ريمسش داولاب نونلا تومشب

 ش . لوصوملا ةلص «نوعدت» :
 5 هللا . «نيذلا» نم ةفوذحم لاحي قلعتم رورجمو راج : دايع هلا نود نم ©

 5 ٠ ةمضلاب عوفرم ؛نإ» ريخ ربخ : دابع .ةرسكلاب ميظعتلل رورج هيلا فاضم

 اهلثم ةعوفرم اهنم ًالدب نوكت نأ زوجيو دابعل ةفص : لاثمأ : مكلاثمأ ©

 ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف منضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا .ةمفلاب
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 نم ةيرخسو ءازهتسا : مكلاثمأ دابع : هناحبس هلوقو . روكذلا عمج ةمالع

 . نيكرشملا

 لعف : اوعدا «مهوعدت نإ» باوج يف ةعقاو وأ ةيفانئتسا : ءافلا : مهوعداف ©

 ريمض واولاو . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعاف عفر لحم يف لصتم
 . هب لوعفم بصت

 هيلع مدقتم مزاج طرش باوج يف ةعقاو : ءافل :١ مكل اويبجتسيلف ©

 رمألا مالب موزجم عراضم لعف : اوبيجتسي . ةمزاجلا رمألا مال :: ماللا
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا فذح : همزج ةمالعو

 عمج ةمالع ميملاو اوبيجتسيب قلعتم رورجمو راج : مكل . ةقراف.فلألاو
 . مكل اوبيجتسيلف مكوعبتيل مهوعداف : ريدقتلاو . روكذلا

 صقان ضام لعف : منك . مزاج طرش فرح : نا : نيقداص متنك ْنِإ ©
 روكذلا عمج ةمالع ميملاو كرحتللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . طرشلا لعف هنأل ْنِإب مزج لح يف لعفلاو
 عمج هنأل ءايلاب بوصنم اهربخ : نيقداص . «ناك» مشا عفر لحم يف مضلا

 تيت ١ درعا مسالا يف ةكرشاو نيوتتلا نع ضرع: توتأو ماس ركذم

 ةلآ مهنأب نيقداص متنك نإ : ريدقتلاو هانعم ميدقتل فوذحم طرشلا

 . مكل اوبيجتسيلف

 41 ل ل ف 3 0 ل 10
2 

 دك امو

 نر 5306 0

 0 م مهلأ ©

 عوفرم رخؤم أدتبم : لجرأ . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راجملاو ماللاب رج
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 : واؤلاو نونلا . توبثب عوفرم عراضم لعف : نوشمي . ةنونملا ةمضلاب

 ةلمجو نوشميب قلعتم رورمتو راج : اهب ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريممض

 : . لجرأل - تعن - ةفص عفر لحم يف (اهب نوشمي#»

 مهل مأ اهب نورصبي نيعأ مهل مأ اهب نوشطبي ديأ مهل مأ ©
 ىمسشتو (مأ» فطعلا .فزحي ةفوطعم لمجلا : اهب نوعمس ناذآ

 مهلأ» ةلمج ىلع فطعلاو يقيقح ريغ ماهفتسا ةزمهب ةقوببسم اهنأل ةعطقنلا
 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتنبم «ديأ) و ..اهبارعإ برعتو اهب نوشمي لجرأ
 خفرلا يتلاح يف هؤاي فذحت صوقنم ةركن مسا هنأل ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقملا

 . نوعمسيو نورصبيو نوشطبيب قلعتم «اهب) رورجملاو راجلاو رجلاو

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو.تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ .لعف : لق ©

 . دمحم اي مط لق يأ . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ةعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوعدا : :مكءاكرش اوعدا و

 فلألاو لعاف عفر لح يف لصعم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم

 ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ءاكرش .ةقراف

 . روكذلا عمج ةمالع ميلاو ةفاضالاب رج لحم يف منضلا ىلع

 . اهبارعإ برعتو «اوعدا» ىلع ةفوطعم : اوديك . ةفطاع مث: : نوديك مث ©

 لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : ةفوذحملا ءايلاو . ةياقولا نون : نونل

 . اهيلع ةلادلا ةرسكلا تيقبو ًاباصتخا ءايلا تفذحو هب

 عراضم لعف نورظنت .ةمزاج ةيهان : ال .ةيفانثتسا. : :١ نورظنت الف ©

 ءايلاو ةياقولا نون : ةيناثلا نونئلاو نونلا فذح همزج ةمالعو ماللاب موزجم

 ًالاصتخ ءايلا تفذحو هب لوعفم بصن لح يف لصعم ريمض : ةفوذحملا

 لهمأ : ىنغمب يعابرلا «رظنأا لعفلاو . اهيلع ةلادلا ةسكلا تيقبو

 نواه الف مهؤاكرشو متنا ًاعيمج نوديك مث يناودع يف مهب اوثيعتسا : ىنعملاو

 ٠ مكب يلابأ ال انأف
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 ١1 نفضل يزل * 2 مسلس رات ه4 همم هارب
 (نِإ) مسا : يلو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : هللا يلو نإ ©

 ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلاو ةحتفلاب بوصنم
 ميظعتلل عرفرم «ْنإ» ربخ : ةلالجلا ظفل هللا . نينكاسلا ءاقتلال حتفلاب كرحو

 . هللا وه نوئش يلوتم نإ يأ . ةمضلاب

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا : باتكلا لّزن يذلا ©
 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزن . ةلالجلا ظفلل ةفص

 ةلمحلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باتكلا . وه : هريدقت ًاناوج هيف
 . لوصوملا ةلص

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض وه . ةفطاع واولا : نيحلاصلا ىلوتي وهو ©

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىلوتي . أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 : نيحلاصلا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو رذعتلل فلألا

 درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هّنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم
 . اوه١ ربخ عفر لحم يف «نيحلاصلا ىلوتيا ةيلعفلا ةلمجلاو هتكرحو

 ** ورصيرفسما آل ورك كتبا نوف وكرزَو 4
 لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانئتسا : واولا : هنود نم نوعدت نيذلاو ©

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعدت . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 قلعتم رورجمو راج : نود نم .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واؤلاو نونلا

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو . ةينايب «نم» و.«نيذلا» نم ةفوذحم لاحب
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص (هنود نم نوعدت» ةلمجو . ةفاضالاب

 :ال . «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لح يف :ةلمجلا : مكرصن نوعيطتسي ال ©

 هب لوعفم : رصن . «نوعدتا بارعإ برعت : نوعيطتسي . اهل لمع ال ةيفان
 . عمجلل ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم
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 سفقنأ .يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال .ةفطاع : واولا :نورصني مهسفنأ الو«

 ريدقتب قايسلا يف روكذملا هرسفي رمضم لعفب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 رج لح يف نوكسلا لع ينم نيئاشلا ريف مدد و ؛مهسفنأ نورصتيا

 نأ نوعيطتسي ال ىنعمب !نوعدتا بارعإ برعت : نورصني . ةفاضالاب

 . مهسفنأ ايرصني نأ الو مكورصتي

 211111111110101 9 مهو نإو
 ا ىلإ مهوعدت ْنِإو »

 .٠ نزنلا فذح : همزج ةمالعو ْنِإِب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف اوعدت

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض ؟مه» و لعاف عقر لحم يف لصنتتم ريمض : واولا
 مهوعدتب قلعتم رورجتو راج : ىدهلا ىلا . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 عيركلا لوقلا اذهو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج.ةمالعو

 ٠ . ةئاملا دعب نيعستلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف درو دقو رركم

 .٠ اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج .: ةلمجلا : اوعمسي ال«

 موزجت هؤازجو طرشلا باوج عراضم لعف .: اوعمسي .اهل لمع ال ةيفان : ال
 لعاف: عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .نونلا فذح همزج ةمالعو ًاضيأ ْنِإب

 اا ' .٠ ةقراف فلألاو

 عوفرم عراضم لعف :' ىرت . ةيفانكسا : واولا: كدلإ :نورظني مهارتو ©
 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه).و رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 اتنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . هب لوعفم بصن لحم يف

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا :توبثب عوفرم عراضم لعف نورظني
 بصن :لحم يف «؟نورظني» ةلمجو نورظنيب قلعتم رورجمو راج : كيلإ . لعاف

 0001 . كيلإ مهراصبأب نيصخاش : ىنعمب لاح

 ىلع ينبم لضفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح : ىازلا : نورصيب ال مهو ©
 «نورزظني" بارعإ برعت : نورصبي . ةيفان : ال .أدتبم غفر لحم يف نوكسلا
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 يف ةيمسالا ةلمجملاو «مهل ربخ عفر لحم يف (نورصبي الا «ةيلعفلا ةلمجلا

 . لاح بصن لحم

 ا ا ا سس و و وأد رك سا.
 © ناي يضعوا رمان اذ

 لوعفم «وفعلا»و .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو .نينكاسلا

 . ةحتفلاب بوصنم هب

 نابرعتو «ذخ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ضرعأو فرعلاب رمآو ©

 . فورعملاب يأ . رمؤأب قلعتم رورجبو راج : فرعلاب .اهبارعإ

 هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ضرعأب قلعتم رورجمو راج : نيلهاجلا نع ©

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 7 اي دما 15 2 م ا
 و ميلع عم هنأ هلي ذوتساو عزت نطيشلاَنضلتعَْماَإَو "5

 مزاج طرش فرح ؛ْنِإ» نم ةنوكم : اّمإ . ةيفانئتسا : واولا : كْنعْزنِي اّمإو ©
 ديكوتلا نوئب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : كنعزني . ةدئاز «ام» و

 بصن لح يف لصتم ريمض فاكلاو : نب مزج لحم يف طرشلا لعف ةليقثلا

 . كبصت نإ يأ هب لوعفم حتفلا ىع ينبم

 عوفرم لعاف : غزن . نغزنيب قلعتم رورجمو راج : غزن ناطيشلا نم ©

 ىلع ينبم رمأ لعف : ذعتسا .طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : هللاب نعتساف ©

 رورجمو راج 08 هللاب . تنأ هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا

 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلاو ذعتساب قلعتم ميظعتلل
 . نإب

 ريمض د هب وتو ب رح دلخ عنمس ةنإ ذ ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: هنإ ©
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 عوفرم اهربخأ : عيصس . «ذإ' مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 نإل ًايناث ًابخ برعت نأ زوجيو عيسمسل - تعنت  ةفص 1 ةمضلاب

 ١. ١  5وري را 100 ُفئطْمْوَتماَ 5 ©

 مسا ::نيذلا . 00 نيذلا نإ ©

 ىلع ينبم ضام لعف ؛ اوقتا . اهمسا بصن لحم ين حتفلا لع ينبم لوصوم
 زاوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعشلل ردقملا حتفلا

 فذحو ةقراف فلألاو لعاف عفر ل يف لصتسم ريمض : واولاو . ةعامجلا

 طرشلا 'لعف: نم ةلمجلاو ةيصحلملا اوقتا:يأ . ًاراصتحا «اوقتا)» لوعفم

 ا : هباودجو

 بصن لح يف نوكسلا لع يشبم ناسز فرظ : |: قئاط مهسم اذإ ©

 ينبم ضام لعف :سم .مزاج ريغ طرش ةادأ يوجب بوسلتم هطركل ضف
 هب لوعفم ٌبصن لح يف نوكسلا ىع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و حتنفلا ىلع
 رج لحم يف «فئاط مهسم٠ ةلمجو . ةمضلاب جرفرم لعاف : فئاط . مدقم

 00 . ةفاضالاب

 يأ «فئاط» نم ةفصب قلعتم رورجمو راج : اذإف اوركذت ناطيشلا نم ©
 لعف : اوركذت . هيلا'فاضملا لحو فاضملا فذحنف ناطيشلا ةسوسو نم

 عفر لمع يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مبضلا ىلع ينبم ضام

 لح :ال مزاج نيغ طرش باوج «اوركذت» ةيلعفلا ةلمجلاو ةقراف فلألاو لغاف

 . اهل لمع الو لحم ال « ةيئاجف ٠ ةءاجف فرح : اذا . ةيفانئتسا : ءافلا ..امل

 ا . هللا .رماوأ اوركذت يأ ًاراصتخا «اوركذت» لوعفم فذحو

 :نؤرصبم .ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم عفر ريمض : نورصيم مه ©
 نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ
 . بارعإلا نم اه لحم ال ةيفانئتسا !نورصبم مه» ةلمجو ؛ درفملا يف ةكرسلاو
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 5*4 َنورويال قلو مهيد جوخ * ٠١ هاو هرتز اأو ود طلع هولا
 ةمضلاب عوفرم أدتبم : ناوخإ .ةيفانئتسا : واولا : مهنوذمي مهئاوخإو ©

 ناوخا :ىثعمب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو

 . نوتلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودمي . اوقني مل نيذلا يأ نيطايشلا

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض ؛«مه» و . لعاف عفر لحتع يف لصتم ريمض : واولا

 . أدل ريخ عقب لح يف ؛مهنودمي ؛ ةلجو هب لوعشفم بصن لع يف فوكس

 . ةفطاع : مث . مهتودميب قلعتم رورجمو راج : نورصقي ال مث يلا يف

 . «نودمي) بارعإ برعت : نورصقي . اهل لمع ال ةيفان :

 ا جيا ةييبتاللاةقياعريل لنا ٠٠
 رك جدير أ

 0 نوفر ولة يو ىَدْهَو مكبر رْإَصب اذه م

 هطرشل ضفاخ نوكسلا ىلع يئبم نامز فرظ : اذا . ةيفانكتسا : واؤلا : اذاو ©

 . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم

 موزجم عراضم لعف : تأت ٠ بلقو يفنو مزج فرح : م ةيآب مهتأت مل ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو «ةلعلا فرح» 7 هرخآآ فذح 1 همزج ةمالعو ملي

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلاريمض «مه» و تنأ : هريدقت ًابوجو

 : ةيآب . «اذإ» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «مهعأت مل» ةلمجو هب لوعفم
 . نآرقلا نم ةيآب يأ . مهتأتب قلعتم رورجبو راج

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق © ٠
 ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 .اه لحم

 : الول .- لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمحلا: اهتييتجا الول ©

 د ا6١الا



 أ. ضام لعف ىلع هلوخدل هل لمعال خ خيبوت فرح يهو ؛ اله ١ ىنعمب
 ماتلا ٠ كرخنتم عفر ريمضب هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيبتجا

 ينبم لصتم ريمض ااه» و لعاف عفو لح يف حتفلا لع ينبع لصتم ريمض

 ْ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
 : لعافلاو نينكاسلا ءاقثلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رنمأ لعف : لق ©

 ش . مهل لق يأ تنأ : هريدقت ًابوجو هيف.رتتسم ريمض“ ٠

 لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : لإ ىحوي ام عبتا امّنِإ
 .٠ بارعإلا نم هل لجم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح رصح ةادأ : امنإ - لوقلا '

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم.عراضم لعف : عبتا
 !: سوي . هبا لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصونم مسا : ام .'انأ

 بئاتو. رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ئنبم عراضم لعف

 ةلمجو يحويب قلعتم رورجمو راج : يِلإ . وه : هريدقت رتتبسم ريم لعافلا

 ْ . لوصوملا ةلص « يلإ يحويا
 ءايلاو «ام» لوصوملا نم ةفوذع لاحب قلعتم رورجمو راج : اذه يئر نم ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : :اذه .هيلإ فاضم رج لحم يف لصتم ريمض

 3 ا . أدتبم عفر لحم

 اذه يأ ةمضلاب عوفرم «اذه» أدتبملا ربخ : رئاصب : مكبر .نم رئاصي ©

 '.اهنم ةفوذحع ةفصب وأ رئاصبب قلعتم رورجيو راج : بر نم . رئاصب نآرقلا

 عمج ,ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتيم ريمض فاكلاو

 ٍ : روكذلا

 اهلثم ناتعوفرم ؛رئاصب# ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ةمحرو ىدهو ©
 مسا اهنأل «ىده» رخآ .نون .دقو رذعتلل («ىده» زخآ ىلع ثرردق دقو ةمضلاب

 : ش يثالث روصقم ةركذ

 عراضم لعف : نونمؤي . ةمحرو ىدهب قلعتم رورجمو راج: نونمؤي موقل ©

 ؟نونمؤي» ةلمجو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نوثلا توبشب عوفرم
 . ؟موق" فوصوملل  تعن  ةفص رج لحم يف
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 هد تورو ا

 ٠ 8 نومي د كَلَك صن ا َيفاَدإَو : ٠٠
 نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . ةيفانئتسا : واولا : نآرقلا ءىرق اذإو ©

 ضام لعف : ءىرق . ةمزاج ريغ طرش ةادأ ا بوصنم هطرشل ضفاخ

 ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : نآرقلا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم

 . ءاذإ ادعب اهعوقول هيلا فاضم رج لحم يف ١نارقلا ءىرقا

 : اوعمتسا . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : اوقصنأو هل اوعمتساف ©

 واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف

 قلعتم رورجيو راج : هل . ةقراف فلألاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض

 ةفوطعم اوتصنأو . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلاو اوعمتساب
 . اهبارعإ برعتو «اوعمتسا» ىلع واولاب

 : فاكلا . «ْنإ» تاوخأ نم لعفلاب هبشم فرح : لعل : نومحرت مكلعل ©

 عمج ةمالع ميملاو 'لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 :واولا .نوئلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نومحرت . روكذلا

 عفر لح يف «نومحرت# ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم :ريمض
 . «لعلا ريخ

 ردا لوقا ره وذو ةَعضَ ص ليس كيس <
 1 و هر يت

 ١ 20 بوكا لاصار
 .٠ نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ركذا . ةيفانثتسا : واولا : كير ركذاو .

 هب لوعفم : بر . تنأ : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو

 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم .

 - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا ركذاب قلعتم رورجبو راج: كسفن ف ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم
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 . اه برع عرضت لع وولي طعما يأ

 قلم ناكم فرظ : رد . ةفطاع راولا : لوقلا نم رهجلا نودو ©

 افاضم ': رهجلا . لا ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بوصنم ردقم لاحب وأ ركذاب

 قلعتم رورجمو راج :.لوبقلا نم . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رؤرجم هيلإ

 نود ًامالك (لكتم : ىنعملا . ينايب رج افرح «نم» و رهجلا نم ةفوذحم لاحب
 ! . لوقلا نم هنوك لاح رهجلا

 ىلع واولاب ةفوطعم لاصآلاو ركذاب قلعتم رورجمو راج : لاصآلاو ودغلاب ©
 ارجفلا ةالص نيب ام يهو «ةودغ» عمج : ودغلاو . اهلثم ةرورجم ؛ودغلا»

 ' ! .برغملا ىلا رصعلا دعب نم وهو «ليضأ» عمج : 1 لاصآلاو .سمشلا عولطو

 عراضم لعف : نكت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانكتسا :: راولا : نكت الو ©

 .نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم صقان

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : اهمساو

 هلأل 'ءايلا مسالا رج ةمالعو «نكت» ربخب قلعتم رورجمو زاج : نيلفاغلا نم ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضو نونلاو . ملاس ركذم عمج

 © توات 21 2011111111117 3
 : نيذلا .'لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: كير دنع نيذلا نإ ©

 ناكم :فرظ : دنع ٠ نإ مسا ابصن لحم يف حتفلا ىلع يتبم لوصوم مسا

 نورحم هيلإ فاضم : .بر .فاضم وهو ةختفلاب ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بوصنم
 ةفاضالاب رج .لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةرسكلاب. ميظعتتلل
 مه اهريدقت ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم «كبر دنع» ةلمحللا هبشو

 .اه لخم ال لوضوملا ةلص ةردقملا ةلمحلاو . ةكئالملا مهو . . نورقتسم

 ةيفاث : ال. هْنِإ) ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : هقدابع نع نوربكتسي ال ©
 يمض, واولاو . نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوربكتسي . احل لمع ال
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 ءاملاو نوربكتسيب قلعتم رورو راج : هتدابع نع .لعاف عفر لع يف لصتم

 توبثب عوفرم عراضم لعف : هنيحبسي . ةيفانكتسا : واولا : هنوحيسبو ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم : واولا .نوثلا

 . نودجسيب قلعتم رورجيو راج : هل . ةفطاع : واولا : نودجسي هلو ©

 . «نوحبسيا بارعا برعت : نودجسي
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 © لافنألا ةروس بارعإ 9»
 اول لوعَلم لولوي لسعال ا لوي ١ و 2 4 مرا و7 ل ل را .وطح ر عوام سرر ل

 ثا ءاو لو .| ثوم و سس 00

 ©* نر شخ نإ ةاوُسَرَو هلأ عيلأو كيك
 : . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :' نولأسي : لافنألا نع كنولأسي ©

 ١ ١ نولأسيب:قلعتم زورجيو راج :لافنألا نع .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا

 : «نع) نون :ترسكو بورحلا يف منغت يتلا مئانغلا يهو لائفنألا مكح نع يأ

 ْ . مهل لقف لافثألا نع نولأسي : ريدقتلاو نينكاسلا ءاقنلال

 . ١ تفذحو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب هرخآ كرحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 1 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هسفن ببسلل هواو

 '- لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا: لوسرلاو هلل لافنألا ©
 ؛ ادتبملا ربخب قلعتم ميظعتلل رورحمو راج : هلل .ةمضلاب عوفرم أدتبم :لافنألا

 ٠ ظفل ىلع واولاب فوطعنم : لوسرلاو . هلوسرو هللاب ضتحم اهزمأ ْنأ يأ
 0 . ةلالجلا

 ' ينبم رمأ لعف : اوقتا . ةيفانتسا : ءافلا : تاذ اوحلصأو هللا اوقتاف ©
 . يف لصتم زيمض : واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح. ىلع

 ميظعتلل ٍبوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 : «تاذ» و هللا اوقتا» بارعإ برعت : تاذ اوحلصأو . ةفطاع. ةحتفلاب

 ١ . لاوحألا نم مكتيب ام يأ مكنيب لاوخأ : ىنعمب فاضم

 ريمض : فاكلا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : نيب : هللا اوعيطأو مكنيب ©
 ةفوطغم :هللا اوعيطأو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصقم

 00 . اهبارعإ بزعتو «هللا اونقتا» ىلع واولاب
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 ريمض ءاهلاو ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا ظفل ىلع واولاب ةقرطعم : ْنِإ هلوسرو ©:
 . مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 ريمضب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك : نيثمؤم متئك ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلاو ْنإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتشل ا عفرلا

 عمج هنأل ءايلاب بوصنم اهربخ : نينمؤم . « ناك » مسا عفر لحم يف مضلا

 مدقتل فوذحم طرشلا باوجو درفملا نيونت نع ضوع دثونلاو ملاس ركذم
 . هلوسرو هللا اوعيطأف نينمؤم متنك ْنِإ : ريدقتلا . هائعم

 هر هوو ول تامئدد 21 6 15 1

 تيل دوم و هللا كحد اذإ نيل نول امِإ
 آو 4 -م 2 ١

 5 نوم ير لعد اني مكن داك شب اءمهلع

 عوفرم أدتبم : نونمؤملا . ةفوفكمو ةفاك : نإ : نيذلا نونمّؤملا امنإ ©

 مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هّنأل واولاب
 ىنعمب أدتبملا ريخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . درفملا

 أدتبملا ربخ «نيذلا» نوكي نأ زوجيو . . هللا ركذ اذا هنأ مهتمالع نونمؤملا انإ

 . أدتبملا ربخ «نيذلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو (مه) ريدقتو فوذحم

 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : مهيولق تلجو هللا ركذ اذإ ©:

 هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . بارعإلا

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ركذ . ةمزاج ريغ طرش ةادأ وهو

 لعف :تلجو .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف بئان : ةلالجلا ظفل هللا .حتفلا
 : بولق . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات' : ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم .ضام

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف
 «مهبولق تلجو» ةلمحو . ةفاضالاب رج لحم ف اهّللا ركذ» ةلمجو ةفاضالاب

 . ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج

 لعف : تيلت . تبرعأ : اذإ . واولا : هتايآ مهيلع تيلت اذإو ©

 ل لح ال ةلكاسلا ثيأتلا مات ءانلاو فلا لع ينبم لو هيدعلل ينبم نضام
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 ' لمي رج لمع يف نييئاغلا ريمض «مه» و تيلتب قلعتم رورجتو راج : مهيلع
 ! مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءااو . ةمضلاب عوفرم ,لعاف بئان : تايآ

 . كارعإلا نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمبجلا : ًاضاميإ .مهتداز ©
 ؛ هريدقت ًازاؤج هيف رتتسم ٍريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : تداز 1

 : نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةنكاسلا ثينأتلإ ءات : ءاقلاو : يه

 ش . .ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًانايا هب لوعفم بصن لحم يف

 قلغتم رورجتو راج : بر ىلع ةيفانئكتسا واولا : نولكوتي مهبر ىلعو ©
 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئانغلا ريمض «مه» و نولكوتيب

 ' يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبشب عوفرم.عراضم لعف : نولكوشي
 . :لعاف عفر لحم

 82 نوفي همقر رات ردا 2 هل

 / ةفيزكلا ةيآلا يف «نيذلا» نم لدب : نيذلا : ةالصلا نوميقي نيذلا ©

 . واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوميقي . اهبارعإ برعتو ةقباسلا
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم.: ةالصلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 1 . لوصوملا ةلص : ةلمجلاو

 ! فرح «نِم١ نم ةنوكم : امم . ةفطاع : واولا : نوقفني مهانقزر امّمو ©

 ' روزجملاو زاخلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع يتبم .لوصؤم مسا (اماو .رج
 : «انا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قزإر . نوقفتيب قلعتم

 نييئاغلا ريمض « مه ١ و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 : بالرعا برعت : نوقفني . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 1 : ش . (نوميقيلا
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 © مركوْنِرَوةَرْفَسو مْرَردع كبل حنبل
 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : نوئمؤملا مه كئلوأ ©

 . ناث أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . أدتبم

 نع ضوع نوثلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخخ : نونمؤملا
 ربخ عفر لحم يف «نونمؤملا مه» ةيمسالا ةلمجلاو درفملا يف ةكرحملاو نيونتلا

 فرح : «كتلوأ» يف فاكلاو . عابشالل مضلاب !'مه) ميم كرحو «كتلوأ»

 . باطخ

 نونمؤملا : يأ ةحتفلاب ةبوصنم هنع ةبئان وأ فوذحملا ردصملل ةفص : ًاقح ©
 مه كنئلوأ» ةيمسالا ةلمجلل ًادكؤم ًارذصم نوكت نأ زوجيوًاقح ًاناهبا

 . ًاقح كلذ قح : ريدقتب قلطملا لوعفملا نع ًابئان يأ «نونمؤملا

 مه» ةلمجلا نم لدب عفر لحم يف ةلمجلا : مهبر دنع تاجرد مهل ©
 : مهل .ةقباسلا ةلمجلا نم . ًالاح بصن لح يف نوكت نأ زوجيو «نونمؤملا

 ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه» و رج فرح ماللا
 ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : تاجرد . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو
 . تاجردب قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : دنع

 لحم يف لصتم ريمض : ؛مه» و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : 5
 . ةفاضالاب رج

 «تاجرد» ىلع فطعلا يواوب نافوطعم ناسالا : ميرك قزرو ةرفغمو ©

 . ةعوفرم قزرل ةفص : ميرك . ةمضلاب اهلثم ناعوفرم

 نوه نيمو تس إو نيب كنس 6
 0 ع ف كير كحال امك ف

 يف فاكلا نوكي نأ زوجيو . كجارخإ لاح لثم لاخلا اذه : هريدقت فوذحم
 لافنألا يأ لوسرلاو هلل لافثألا هلوق يف ردقملا لعفلا ردصم ةفص بصن لح
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 ! نم كايا كبر جارخخا تايث لثم ًاتابث مهتهارك عم تتبثو هلوسرو هلل ترقتسا
 - حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : جرخأ . ةيردصم : ام. : نوهراك. مهو كتيب
 ! لغاق : برر .هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو
 , رجن لحم ايف حتفلا لع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو ةمضلاب ميظعتلل عؤفرم

 ' ةلبجأو . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ام» و . ةفاضالاب

 . اهل لح ال ةيردصملا اام١ ةلص «كبر كجرخأ»

 / لضتم يمض فاكلاو كجرخأب قلعشم رورجيو راج : قحلاب كتبي نم ©

 وأ .لاحب قلعتم رورجتو راج : قحلاب . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 قلعتي نأ زوجيو . قحلاب ًاسبلتم ًاجارخا : ريدقتب فوذحم قلطم لوعفمل ةفصب
 ., قحس وهو كجرخأ : ريدقتب «كجرخأ» يف لعافلا ريمضلا نم لاحب

 , يأ كاح بسن لع يف ةلجبا : نوهراكل نيذمؤملا نم ًاقيرف نإو ©
 ٠ هبشم ديكوتو بصن فرح : ّنِإ . ةيلاح : واولا مهتهارك لاح نم كجرخأ
 , رورجمو راج : نينمؤملا نم . ةحئفلاب بوصنم نإ مسأ ًاقيرف . لعفلاب
 0 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو (ًاقيرفا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

  ديكرتلا مال ماللا : نوهراكل. . درفلا يف ةكرحملاو نيوثتلا نع ضوع نونلاو
 ١ نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم ّنإ) ر رح : نؤهراك .  ةقلحتملا

 . درفملا يف ةكراو نيونتلا نع ضوع

 8# نو طيموِتْوْلا لإن اس 17 اد كل
 ل و ل يم عاصم لعبا قحلا 3 كولا ©

 يف .٠ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لح يف لصتم
 1 . نولداجيب قلعتم رورجمو راج : قحلا

 ةحتفلاب ةينامزلا ةيفرظلا لع بوصنم نامز فرظ : دعب : نيبت ام دعب ©
 يفإ نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :: ام . فاضم وهو: كنولداجيب قلعتم

 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف .: نييت . ةفاضالاب رج لح
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 اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نيبت» ةلمجو . ّقحلا ىلع دوعي وه هريدقت ًازارج هيف
 . بارعالا نم

 : توملا ىلإ نوقاسي . ةفوفكمو ةفاك : انأك : توملا ىلإ نوقاسي امئاك ©

 . «قحلا يف نولداجيا بارعإ برعت

 نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح واولا : نورظني مهو ©
 ةيلعفلا ةلمجلاو «نولداجي» بارعا برعت : نورظني . أدتبم عفر لحم يف
 لحم يف «نورظني مهلا ةيمسالا ةلمحلاو «مهل ربخ عفر لحم يف «نورظني»

 . لاح بصن

 0 نود محبس اقادس سوف ديدإو <47
 "رك 2 زاره 7 2 م نا 5-7

 لع يف نوكسلا لع ينبم مسا : ذإ . ةيفانئئسا : واولا : هللا مكدعب ذإ و © .

 لحم يف : هدعب ةلمجلاو اوركذا رامضاب يأ . رمضم لعفل هب لوعفم بصن
 ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :دعي .ةفاضالاب رج

 تكرح روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . عابشالل مضلاب

 ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ىدحإ : نيتفئاطلا ىدحإ ©

 ضوع نونلاو ىنثم هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيتفئاطلا .رذعتلل فلألا

 فرحب ةرورجم «نيتفئاطلا ىدحا» نوكت نأ زوجيو . هتكرحو درفملا نيونت نع
 . نيتفئاطلا ىدحإب رفظلا مكدعي : ريدقتب افوذحم «مكدعي» لوعفمردقم رج

 نأ «نيتفئاطلا ىدحإ» نم لدب رج وأ بصن لحم يف : ةلمجلا : مكل اهنأ ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم ةبئاغلا ريمض (اه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 ةمالع ميملاو (ْنأ» ربخب قلعتم رورجيو راج : مكل . «ْنأ» مسا بصن لح
 . روكذلا عمج
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 . نونلا ثوبشب عوفرم عراضم لعف : نودوت : ةيلاح واولا : نودوتو ©
 ! لابح بصن لحم يف ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصقنم ريمض : ؤاولاو

 . نوذوت متنأو : ريدقتلاو

 : ريغ . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ : ةكوشلا تاذ ريغ نأ ©
 وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : تاذ . ةححتفلاب بوصنم «نأ» مسا

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةكوشلا .فاضم

 / صقان عراضم لعف : نركت اَنأ» ربخ عفر لح يف : ةلمجلا : مكل نوكت ©
 راج : مكل يه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : اهمساو ةمضلاب عوفرم
 'اهمسا عم نأو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «نوكت» ربخب قلعتم رورجمو
 . ادوت» لدخل هب هرحتس بسن ل ف ديو

 هلا. ةمضلاب عوفرم عياضم لعف : . ةفطاع : واولا : هللا دمردو ©
 ا عرف ةلالجلا ظفل

 ' عراضم لعف : قحي .بصان يردصم فرح ْنأ : هتاملكب ّقحلا ّقحي د نأ ©

 هب لوعفم : قحلا .وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نأِب بوصنم ش

 لصتم ريمض ءاطاو .قحيب قلعتم رورجمو راج : تاللكب . ةحتفلاب بوصنم

 , يف ردصم ليوأت اهدي امو «ذأ» و ةفاضفالاب رج لح يف رسكلا ىلع ينبم

 0 . ؟ديري) لعفلل هب لوعفم بصن لحم

 ّْ . مقفل يمي ١ ىلع فطعلا واوب ةقوطعم : نيرفاكلا زياد عطقيو ©

 | نع ضوع نونلاو .' ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيرفاكلا

 ش . درفملا يف ةكرحلاو نيوننبا

 نووي 1 ينرييرا /
 ' بوصنم عراضم لعف : حب 2 ماللا : ّقحلا قحيل ©

 ' . وه : ةريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . ماللا دعب ةرمضم َْنأَب

 لحم يف :' اهالت امو ة ةرمضملا «ْنأ) و . ةحتفلاب بوصنم'هب لوعفم : قحلا
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 نأ« ةلص «قحلا قمي» ةلمجو . عطقيب قلعتم رورجملاو راجلاو . .ماللاب رج
 ١ . بارعالا نم اهل لح ال

 . اهبارعا برعتو «قحلا قحي» ىلع راولاب ةفوطعم : ولو لطابلا لطبيو ©
 بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ولو . ةيردصم : ول . ةيلاح واولا

 . نيمرجملا هرك عم : ريدقتب لاح

 عوفرم لعاف : نومرجملا . حتفلا لع ينبم ضام لعف : نوفرجملا هرك ©
 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب

 . كلذ اوهرك ولو يأ . ًاراصتخا لوعفملا فذحو

 000 لا
 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «مكدعي ذإ» ةلمج نم لدب : ةلمجلا : نوكيغتست نإ © :

 رمضمب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ . ةعباسلا

 : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوثيغتست . اوركذا : هريدقت

 ةفاضالاب رج لحم يف «نوثيغتستا ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 لطابلا لطبيو قحلا قحيل : هلوقب ةلمجلا قلعتت نأ زوجيو «اذإ» دعب اهعوقول
 . ةقباسلا ةميركلا ةيألا يف ةدراولا

 لصتم ريمض فاكلا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : بر“: مكير ©
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةقاضالاب رج لحم يف :مضلا ىلع يئبم

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : باجتسا ةيبيس : ءافلا : مكل باجتساف ©

 قلعتم رورجمو راج : مكل . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو باجتساب

 هيلع طّلسو رجلا فرح فذحف مكدمم ينأب لوقلا لصأ : مكدمم ينأ ©

 لحم يف اهدعب امو (ْنأ» نم لوؤملا ردصملا وأ ةلمجلا تءاجف «باجتسا» ْ

 «لاق» ىرجم «باجتسا» ءارجا ىلع ضفاخلا عزني هب الوعفم باجة ساب بصن

 ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . لوقا نم ةباجتسالا نأل
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 ! ّنأ» ريخ .: دمم . نأ مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 نم (ذمما' لعافلا مساب قلعتم رورجمو راج : نيفدرم :ةكئالملا نم فلأب ©
 رج فرح نمو . 4« فلأ ١ نم ةفوذحم ةفصب .قلعتم رورجمو زاج : ةكئالملا

 . «نيعباتتم» يأ . ملاس ركذم عمج هلنأل ءايلاب بوصنم لاحم : نيفدرم . ينايب

 . درفللا يف نيونتلا نم ضوع نونلاو

 0 5 بو 00 رولا سر ضو #1 سقم ل زو هي 3 مو سر ا سي :

 ا هج امو
 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءام لاو .. حتنفلا ىلع ينبم ضام

 : مكدادماب مكل باجتساف : ىنعملا نأل مكدمم ينا : هلوق 'ىلا دوغي هب لوعفم

 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . دادمإلا اذه لعلج امو يأ

 : : . ةمضلاب

 | بوصنم اناث هب لوعفم : ىرشب . اهل لمع ال رصح ةادأ : الإ : ىرشتب الإ ©
 1 0 فلا ىع ةدلا ةحيتفلاب

 ! . ليلعتلل رج فرح : ماللا . ةفطاع : :٠ مكيولق هي ٌنئمطتلو ©

 1 لا بطن ةملصو ملا دعب ةرمشم أب بوصل عراشم لحش ١ نمط

 ' . ةلمضلاب عوفرم لعاف : بولق . نئمطتب قلعتم ا رورجمو راج : هب
 | عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع يتنبم لصتم ريمض فاكلاو
 راجللاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نإ» و روكذلا

 ٠ لحم ال ةيردصملا 2نأ» ةلص «مكبولق هب نئمطت» ةلمجو هلعجب قلعتم رورجملاو
 « ىرشب ١ ىلع واولاب ةقوطعم « مكبولق هب نئمطتل » ةللوؤملا ةلمجلاو امل

 ' .٠ هب مكبولق نائئمطاو ىرشب الإ هللا هلعج امو : ريدقتلاو

 كك



 اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانغتسا : واولا : هللا دنع نم الإ رصتلا امو ©
 راج : دنع نم .اهل لمع ال رصح ةادأ : آلإ .ةمضلاب عوفرم أدتبم : رصنلا

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . أدتبملا ربخب قلعتم رورجيو

 . ةرسكلاب

 «ْنا» مسا : هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ميكح زيزع هللا نإ ©

 ربخ : ميكح . ةمضلاب عوفرم اهربخ : زيزع . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم
 . ةحتفلاب عوفرم نإل ناث

 بديوي ركل ءامواملانت لحلو همس يمد ١١ ا ا ل م و ديس ا أ
 0-22 ا 0 0 ةءاس 02

 صو 2م 2 دق لس 1 كرا د ١ سوك لع و و

 #©©  مادقألاوبَتييو بولد لع طري و نطق اجر وجت
 ةيآلا يف ةدراولا «ناث لدب» مكدعي ذإ : هلوق نم لدب : ةلمجلا : مكيشغي ذإ ©

 . هللا هلعج اب وأ رصنلاب بصن لحم يف نوكت نأ زوجيو . ةعباسلا ةميركلا

 : ةنمأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ساعنلا : هئنم ةنمأ ساعنلا ©

 ًالوعفم ةنمألا نوكت نأ زوجيو . مكنمأل يأ ًانمأ : ىنعملاو مكل هلصاح يأ

 ساعنلا مكيشغي ىلع وأ هنم ًانايإ مكسعني يأ . ناييالا نعمب هلجأل

 . ًانمأ نوسعنتف

 ةدراولا «مكدعي ذا» ىلع واولاب ةفوطعم : عام ءامسلا نم مكيلع لزنيو ©

 قلعتم رورجيو راج : مكيلع . اهبارعإ برعتو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف
 قلعتم هنأل بصن لحم يف وأ لزنيب قلعتم رورجمو راج 1: ءامسلا نم 5 لزنيب

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب

 لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ازاوج

 سلا



 ةرمضملا «نأ» و .رهطيب قلعتم رورجو راج : هب نوكذلا عمج ةمالع ميملاو هب

 ا لزنيب قلجتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف رذضم ليوأتب اهالت امو

 . امل 3 ال «نأ» ةلص مكرهطيا ةلمحو

 ةمالع !مكنعا يف ميملاو بهذيب قلعتم اك اهبازغإ برعتو هب 0س
 ' هيلا فاضم : ناطيشلا . ةجتفلاب بوصنم هب لوعفم :' زجر . زوكذلا عمج

 0 . ةرسكلاب رورجم

 1 . «رهطيلا بارعإ .برعت : طبريل .ةفطاع : واولا : مكيولق ىلع طيريلو ©

 :٠ ريمض -.لصتم ريمض فاكلاو . طبريب قلعتم رورجمو راج : بولق ىلع

 ْ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف - نيبطاخملا

 هب (رهطي» بارعا برعت : تبثي .:ةفطاع : واولا : !مادقألا هي تّيثيو ©

 ل ل م 09

 ذ قاسم دا وتيقرطس نإ و يعود ١١
 0 كه أ مس

 مهم و رضا قاع وقلق اوم بكا رتكَيرارؤُم

 © ناس

 : ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «مكدعي ذإ» ةلمج نم ثلاث لدب : ةلمجلا : يحوي ذإ ©

 ' . ةقباشلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «تبشي» ةلمجب بصتتي وأ . ةعباسلا

 : لل الا لع ردد ةسفلب عرج [ناضم لعش : يسب

 ' لصتم ريم : فاكلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف :؛ بر : ةكئالملا ىلإ كبر ©

  قلعتم رورجمو راج : ةكئالملا ىلا . ةفاضنالاب رج لع يف حتفلا ىلع ينبم
 , دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف « ةكئالملا ىلا كبر يحوي » ةلمجو يحويب

 .ذإ

 سالك ا



 لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : مكعم يثأ ©
 ربخب قلعتم ناكم فرظ : عم . 4ّنا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم ين مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا ؛نأ)

 لعفلاب هب لوعفم بصن لحم يف اهربخو اهمسا عم «نأ» و . روكذلا عمج
 ردصلا نأ يأ . مكعم يب يأ ردقم رج فرحب رج لح لح يف وأ «يحويا

 . ضفاخلا عزنب بصن لح يف اهدعب امو نأ نم لوؤملا

 فالح ىلع ينبم رمأ لمف : اوتبن . ةيفانتتسا هال : اونمآ نيذلا اوتبتف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واول . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا

 2 لا لح يتب وصوم مسا ١ نيذلا . ةقراف فلألاو لغاف

 واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ' . هب لوعفم

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : بعرلا اورفك نيذلا بولق يف يقلأس ©
 2 . يقلأس : يلوق . محل اولوق ريذقتب ردقم لعفل - لوقلا لوقنم - هب

 يقل ل الاخ لين ؟ يح ةبشن فيك : اولاق مهنأك لاؤسل باوج
 فرح : نيسلا : . اوتبثف مكعم ىنا : هلوقل اريسفت ةلمجلا نوكت نأ
 كنة يف يا ل ا بيرق يخش

 قلعتم رورجمو راج : بولق يف . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 :اورفك .ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا .يقلأب

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بعرلا .«اونما» بارعإ برعت

 بارعإ برعت : اوبرضا . ةيفانئتسا : ءافلا : قافعألا قوف اويرضاف ©

 وهو ةيفرظلا ةحتفلاب بوصنم اوبرضاب قلعتم ناكم فرظ : قوف ؛اوتبث»
 يلاعأ اوبرضا : ىنعمب « ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : قانعألا . فاضم

 ىنعملا اذه ىلعو قانعألا قوف اهنأل «سوؤرلا» ىنعمب قوف» نوكي وأ قانعألا

 قوف ةنئاكلا سوؤرلا : ريدقتلا ةفوذحم ةفص ًاقلعتم 4 قوف ١ فرظلا نوكي
 . قانعألا

 لالالا



 . : مهتم ..تيرعأ : اوبرضا .ةفطاع : داولا : نانب لك مهنم اوبرضاو ©

 : لك . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها و اوبرضاب قلعتم رورجتو راج
 . هنأل ةنونلا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : نائب . ةحتفلاب .ثوصنم هب لوعفم

 : . ةرك مسا

 نإف,هلوسرو هللايقاشر نمو ,هلوسرو هلاأوقأش مهن كا و ا 00000 2006 هو ١

 5 باي ديِدَع هنأ

 ' نوئكنملا لع ينبم ةراشا مسا : اذ: هلوسرو هللا اوقاش مهنأب كلذ ©
 ' .رج فرخ : ءابلا نأب باطخلل فاكلاو دعبلل : ماللا' . ًادتبم عفر لحم يف

 : ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : نأ

 ' مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوقاش . ؛ْنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا
 .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . ةبعاجلا واوب هلاصتال

 واولا: : هلوسرو .5ة حتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا

 : ريمض ءاحلاو ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم: : لوسر .ةفطاع

 : ردصم ليؤأتب "اهدغب امو نأ» و ةفاضالاب رج لحم يف مسضلا ىلع ينبم لصتف

 , باظعلا كلذ يأ «كلذ» أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجللاو ءابلاب رج لحم يف
 قت لع يف شل ةوكي أ . مهتاع بسب مل قسرا يدع نو
 دا . كلذ رمألا : ريدقتلا ١ فوذحم أدتبم ربخ

 , مناجأ طرش مسا : نم . ةيفانئتسا :.واولا : هلوسرو هللا ققاشب نمو ©
 فلاخي وأ: «عزاني» ذباني يأ : .ققاشي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ءاقثال رسكلاب كرح نوكسلا همزج ةمالعو . نمب موزجت عراضم لعف وهو
 | قبش : : 'هلوسرو هللا .. وه هزيدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نينكاسلا

 . «نم» ربخ عفر لحم يف باوجلاو طرشلا نم ةلمخجلاو . اهارعإ

 ؛ بضن فرخ : نإ . ظرشلا باوجل ةطبار ءافلا : باقعلا ديدش هللا ْنإف ©
 ' . ةحتفلاب ميظعتلل برصنم َّنِإ مسا : ةلالجلا ظفل هللا ..لعفلاب هبشم ديكوتو

 ل اال64



١ 

 ةلمجو .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم :بافقعلا .ةمضلاب عوفرم اهربخ : ديدش
 ىأ 5 مزج لخغ 3 ءافلاب نراقم مزاج طرش باوج «با ةعلا ديدش هللا نِإف»

 ش . قاشي نمل باقعلا ديدش

 © داَئااَرَعَر عفو
 . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ: هوقوذف مكلذ ©

 مكلذ يأ تافتلالا ةقيرط ىلع ةرفكلل باطخ فرح فاكلاو . دعبلل : ماللا

 رمأ لعف : اوقوذ .. حصألا ىلع ةدئاز وأ ةيفانئتسا : ءافلا . هرقوذف باقعلا

 ريمض : واولا. ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 نوكت نأ زوجيو «مكلذ» ربخ عفر لحم يف «هوقوذف» ةلمجو .هب لوعفم
 مكلذ مكيلع : ريدقتب يأ ردقم لعف مسال هب ًالوعفم بصن لحم يف «مكلذ»
 : هبرضاف ًاديز كلوقك . هوقوذف

 ديكوتو بصن فرح : .ةفطاع :واولا : راخلا باذع ندرفاكلل نو

١ 

 رج ةمالعو ّنأل مدغم ريب قمتم رورو راج نيرفاكلل . لعفلاب هبشم

 : باذع . 00 رخو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا

 نأ وق ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : .ةحتفلاب بوصنم رخؤم «نأ» مسا

 نأ زوجيو . بصنلاو عفرلا يأهيهجو يف «مكلذ» ىلع ةفوطعم !نيرفاكلل

 . بصن لحم يف « نيرفاكلل نأ ١ لوقلا حبصيف « عم ».ىنعمب واولا نوكت
 عضوف ةرخآلا يف مكل يذلا لجآلا عم لجاعلا باذعلا اذه اوقوذ : ىنعمب

 . ريمضلا عضوم رهاظلا

 © َراَدالَمُه فالقانون أم هنزل دا
 يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : : اونمآ نيذلا اهبأ اب ©

 لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ا علا

 لاه



 : . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :. اونمآ . «يأ» نم
 : ةلص «اونمآ»' ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا

 ٠ ٠ بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا

 هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ : نيذلا متيقل اذإ ©

 لم يم سضاس ليف, يقل . ةبزاجب ري طرش ةادأ برجي بوصتم

 ' ىلع ينبم لصتم ريم : ءاقلا . كزحدللا عفرلا ريمْبقب هلاصتال نوكسلا
 . عابشالل مضلاب تكرح روكذلا عمج.ةمالع ميملاو لعانف عفر لح يف مضلا

 , يف ةلمدلاو هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا
 . اذا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم

 ' بوضتم لاح : ًافحز . «اونمآ ١ بارعإ برعت :اورنك : :ًافحز اورفك ©

 ' نم:ًالاح نوكي نأ زوجيو ردصملاب يمس دقو ةاورفك نيذلا» ةلمج نم ةحتفلاب
 .نينمؤملا نم ًالاح وأ .متنأو مه نيفحازتم مهومتيقل اذإ ىنعمب يأ نيقيرفلا
 : .هدارفأ قصالتل ًافحاز ىري هّنأل ريثكلا عمجلا هب يمس اًاريثك) .ىنعمب ًافحزو

 ؛ ةمزاج ةيهان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : رابدألا مهولوت الف ©
 ؛ : واولا . نونلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعق : اولوت
 ؛ يف ةوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض
 هب لوعفم : رابدألا . عابشالل مضلاب ميملا كرحو لوأ هب لوعفم بصن لحم

 مزاج ريغ, طرش باوج ةرابدألا مهوُلوت الف» ةلمجو . ةحيتفلاب بوصنم ناث

 . بارغإلا نم ال لحم ال

 : وهأهريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو .ةلعلا فرح ب هرخآ فذح همزج

 لاالك



 . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه»و

 . «نم» ربخخ عقر لحم يف باوجلاو طرشلا نم ةلمجلاو

 ينبم مسا : ذإ . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : هريد ذئموي ©

 نوكسو هنوكس : نينكاسلا ءاقثلا نم ًاصلخت رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع

 ال ءامسألا نإ ثيخ اهتزيمل (ذإ) ةملك تنون دقو ةفاضالاب رج لحم يف نيونتلا

 ريمض ءاهلاو . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ربد . فوزحلا ىلإ فاضت

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 نم ءانئتسا ةادأ نوكت نأ زوجيو ال ل ال : الا: لاتقل ًافرحتم الإ ©

 . لاتقلا لجأل ًالئام ىنعمب . ًافرحتم مهنم الجر مهري نمو يأ : نيلوملا

 . ًافرحتمب قلعتم رورجمو راج : لاتقل .ةحتفلاب بوصنم لاح : ًافرحتم
 ىلع ةفوطعم : هدعب امو .رييختلل فطع فرح : وأ : ةثف ىلإ ًازيحتم وأ ©

 . ًاناحنم ىنعمب ًازيحتمو اهبارعا برعتو «لاتقل ًافرحتم»

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : هللا نم بضغب ءاب دقف ©
 لعف :ءاب .قيقحت فرح :دق .طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : دقف . مزج لحم :

 ىنعمب وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام
 ميظعتلل رورجبو راج : هللا نم .ءابب قلعتم رورجتو راج : بضغب . «عجر»

 . هنم ةفوذحم ةفصب وأ بضغب قلعتم

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : ىوأم . ةيفانئتسا : واولا : منهج هاوأمو ©

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو رذعتلل فلألا ىلع ٠
 نم عونمم هنأل هرخآ نوني ملو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : منهج . ةفاضالاب
 . فرصلا

 مذلا ءاشنال دماج ضام لعف : سئب . ةيفانئتسا : اولا : ريصملا سكبو ©

 مذلاب صوصخملاو . ةمفلاب عوفرم لعاف : ريصملا . حتفلا ىلع ينبم

 . هيلع لدي هلبق ام نأل انه فوذحم

 د االال د



 1172 وسي

 25 و َتْيَمَر د تم 5 امو منكم مام

 يك نبيل رقت
 00 يل

 : يفن فرخ : مل . مهولتقت ل متنأف مهلتقب مترختفا نإ : هريدقت فوذحم

 .لونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اولتقت . بلقو مزجو

 ىلع ينبم نييئاغلا ريم «مه» و لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض : واولا
 ؛ 3 . هب لوعفم ٌبصن لحم يف نوكسلا

 ! تاوخا نم لعفلاب هبشم فرح : ّنكل .ةيفانكسا اا مهلتق هللا نكلو ©
 : لتق ٠ ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم انكلا» مسا : ١ .كاردتسالا ديفي نأ»

 ل هي وج دف قس ريض لاقل ١ علا لع ينبم يام لعف
 | ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مهاو

 ا ١ . نكل ربخأ عفر لحم يف «مهلتق»

 يمر ..اه لمعال ةيفان : ام .ةيفاننتسا : وارلا : تيمر ذإ تيمر امو

 ؛ ريم ءاتلاو كرحتملا عفرلا زيمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 وهو بطانختملا ريمض : ءاتلاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 ' لحب 'يف نوكسلا ىلع ينبم «نيحا» ىنعمب نامز فرظ : اذإ .() هللا لوسر
 لحخ' يف «ثيمزا ةلمجو . تبرعأ : تيمر فاضم وهو تيمرب قلعتم بصن

 ' . «ذإ) فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج
 ' حتفلا ىلغ ينبم ضام لعف : ىمر . تبرعأ : هللا نكلو : ىمر هللا نكلو ©

 ١ . 'وه هريدقت ًازاوج هيف تتسم ريمض : لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 : : . «نكلا ربخ عفر لحم يف «ىمر» ةلمجو

 ' . رج فرح ليلعتلل ماللا : ليل :ةيفانعتسا : واولا : نينمؤملا يلبيلو ©
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو .. ماللا دعب ةرمضم ّْنأب بوصنمأ عراضم لعف : لبي
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 بوصنم هب لوعفم : نيئمؤملا . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 «ْنأا و درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب
 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمملا

 . اهل لحم ال ةيردصملا (ْنأ « ةلص «نينمؤملا لبي» ةلمجو . ىمرب

 قلعتم هنأل «ءالب» نم لاح بصن لحم يف رورجمو راج : ًانسح ءالب هنم © 1

 ةملكلاو . ىمظع ةمعن نينمؤملا حنميلو ىنعمب ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ءالبل
 . يعابر «ىلبأ» نال ًاقلطم ًالوعفم تسيل انه

 ظفل : هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: ميلع عيمس هللا ْنإ © :

 عوفرم اهريخ : عيمس . ةجتفلاب ميظعتلل بوصنم ن9 مسا : ةلالجلا

 ًاعوفرم ّنإل ًايناث اريح نوكت نأ زوجيو عيمسل  تعن  ةفص :ميلع .ةمضلاب
 لعاف ىنعمب ليعف يأ : ةغلابملا غيص نم «ميلع عيمس» ناتملكلاو . ةمضلاب

 . مهلاوحأب ميلع مهئاعدل عيمس : ىنعملا

 88 تكلا ديكسون هل نأ ولد 2 ا ثا لا د هه :
 فوذحم ًادتبمل ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ: مكلذ ©

 باطخلل فاكلاو .دعبلل ماللا . مكلذ ضرغلا نإ وأ مكلذ ضرغلا : هريدقت

 : هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : ةفطاع : واولا : هللا نأو ©
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نأ» مسا

 فاضم : ديك .ةمضلاب عوفرم (ْنأ» ربخ : نهوم : نيرفاكلا ديك .نهوم ©

 ركذم عمج هلأل ءايلاب رورحم ٍناث هيلإ فاضم : نيرفاكلا .ةرسكلاب رورجم هيلإ

 نيونتلاب «نهوم» ةملكلا لصأو هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس
 «مكلذ» ىلع ةفوطعم «نهوم هللا نأ» ةلمجلاو . نيونتلا فذح ةفاضالا دنعو

 . نيرفاكلا ديك نيهوتو نينمؤملا ءالبا ضرغلا نأ : ىنعمب

 اله
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 كرم َوْهَ دلة اجُدَم اومينَسَِإ 4 ١
 © يومها 0 د وو

 ' لعف عراضم لعف : اوحتفتست ٠ مناج طرش فرح : نإ : اوحتفتست

 لح .يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا

 .. ايصتست نا : ىنممب ةقزاذ فألاو لماش عي

 : . ةمضلاب عوفرم لعاف : . معفلا . عابشالل

 إف لع طولاب ةفرطعم : اوهتتت ْنإو : مكل ريخ وهف اوهتنت نإو ©

 0 دا باوج يف ةعئو : ءاقلا : وق . ايارعإ رعت ةاستضشسل

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ربخب قلعتم رورجمو راج : مكل. ةنضلاب عوفرم

 . : مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مككل ريخ وهف» ةلمجو

 دخن . « ارهشت نإ ١ بارعإ برعت : اودوعت ْنِإو : دعش اودوعت ّنِإو ©
 ١ ركتسم ريخض لعافلاو . نب موزجب عراضم لعف:وهو هؤازرجو طرشلا باوج

 . ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج (دعن» ةلمجو .نحن هريدقت ًابوجو هيف

 ا ل : . اهل لحم

 ' . لابقتساو بصنو يفن فرح : نل . ةيقانئتسا راولا : مكذع ينغت نلو ©

 ١ . هرخآ ف رهاظلا حتتفلا هبصن ةمالعو نلب بوضنم عزاضفم لعف : ينغت
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 نلو ىنعمب مدقملا هب لوعفملا ماقم يف وهو ينغتب قلعتم رورجمو راج :مكتع
 . عمججلا ةمالع ميلإو . مكعفتت

 ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةئف : : ًاكيش مكتكف ©

 هب لوعفم : ًائيش . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 . ىنغ : ريدقتلا . ردصملا نع ةبتان ةفص وأ ةحتفلاب بوصنم

 نِإو ىنعمب مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانثتسا واولا : ترثك ولو ©

 امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ترثك

 مدقتل فوذحم طرشلا باوجو . يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ليوأت يف اهدعب امو (ول» و ةيردصم ولا و ةيلاح واولا نوكت وأ هانعم

 لح يف رورجملاو راجلاو . اهمترثك عم يأ ردقم فرحب رج لحم يف ردصم

 . لاح بصت 000

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : هللا

 :نينمؤملا . فاضم وهو هّنأ» ربخب قلعتم ناكم فرظ : عم : نيذمّؤملا عم © :

 نيونت نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم 7
 . ةردقملا ماللاب رج لحم يف اهريخو اهمسا عم ْنأو . هتكرحو درفملا

 هم
0201 
 7 1١ ٠١ مما هنعاولالو ةاوُسرو طا وعي اومبري *#© د

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : ّيأ .ءادن ةادأ : اي: اوئمآ نيذلا اهبأ اي ©
 نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل ةدئاز «اه» و بصن

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . «يأ»

 ال لوصوملا ةلص «اونمآ» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . اهل لحم

 نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هلوسرو هللا اوعيطأ ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا
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 ةفوظعم :'لوسرو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لؤعفم : ةلالجلا ظفل هللا
 .رج لحم يف لصتم ريمض : ءاملاو ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا ظفل ىلع واولاب
 0 . ةفاضالاب

 !لعف : اوّلرت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا:: هنع اوّلوت الو ©
 يف لبمتم ريمض : واولا ٠ نونلا فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 ًافيفخت نيءاتلا ىدحا تحرط دقو اولوتت هلصأو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 ب. 2م يضرم وأ انت ل ديري داع: هنع . تمغدأو

 : ىلع: ينبم :لصفنم غفر ريمض : متئأ . ةيلاح : واولا ؛ نوعمست متنأو ©
 ا عوفر يرام لف : نوصسست . ادمن عفو لع يف نوكسلا

 : ري عفر لحم يف «نوعمست» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لبصتم ريمض واولاو
 : متنأو» ةيبمسالا ةلمجلاو . ظعاوملاو نآرقلا . نوعملست متنأو يأ «متنأل

 ش . لاح بضن لحم يف "نوعمست

 [ممَو سضيسأ َرزاَك اكول 51١
 ' عراضم لعف : اونوكت . ةمزاج ةيهان ال . ةفطاع :اواولا : اوئوكت الو ©

 ! مسا عفر لح يف لصتم ريمض واولاو .نونلا فذح همّزجج ةمالعو الب موزجم
 هلا 1 1 . .نوكت

 : حتفلا ىلع :ينبم لوصوم مسا: نيذلا .رج فرح : فاكلا : اولاق نيذلاك ©

 برعت تأ زوجيو ٠ نوكت ربخب قلعتم رورجملاو زاجللاو فاكلاب رج لحم يف
 | ربخ بصت لحم يف حتفلا ىلع ًائيبم وأ ًاقلعتم «لثما ىنعمب , مسا فاكلا

 ' ىلغ ينبم :ضام لعف : اولاق . ةفاضالاب رج لحم يف «نيذذلا».ةملك .«نوكت»

 فئألاو . لحاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو ةنعامجلا واوب هلاصتال مضلا
 . ةقراف «اولاق» و «اونوكت» يف

 ' ينبع لصتم ريمض هانا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اذعمس ©

 . اولاقل هب لوعفم بصن لحب يف ةلمجلاو .لعاف عفرإ لحم يف نوكسلا ىلع
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 ىلع يثبم لصفنم عفر ريمصض : مه . ةيلاح : واولا : نوعمسي ال مهو ©

 عراضم لعف : نوعمسي .اهل لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم
 يف «نوعمسي ال مهو» ةيمسالا ةلمجللاو «مه) ربخ عفر لحم يف «نوعمسيال»
 . لاح بصن لح

 2 3 ودك هر 2 #2 ل

 ١١ نووي لا بلا لاَعَيبَودَنِإ ©
 مسا : رش . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: ٌباودلا رش ّْنِإ ©

 . ةرسكلاب رورحي هيلا فاضم : باودلا . ةحتفلاب بوصنم َّنا»

 ظفل هللا . «ْنِإ» ريخب قلعتم ةحتفلاب بروصنم ناكم فرظ :دنع : هللا دنع ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجب هيلا فاضم : ةلالجلا

 ٍناث ربخ : مكبلا . ةمضلاب عوفرم َّنإ» ربخ : مصلا : نيذلا مكبلا ّمصلا ©
 .نيربخلل ةفص عفر لحم يف لوصوم مسا :نيذلا .ًاضيأ ةمضلاب عوفرم ْنإل

 . اه لمع ال ةيفان : ال . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : نولقعي ال ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولقعي

 . لعاف عفر

 مرو مج و رو س1 أ ش

 #8 نوُطوِرُمهَو اأو مهم 4 رهان َكآ عل 7

 ا

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و ملعب قلعتم رورجبو راج : اريخ مهبف ©

 مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلاو . ول باوج يف ةعقاو : ماللا : مهعمسأآل ©

 رتتسم ريمض : لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : عمسأ . اهل لحم ال

 نر



 , لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريهض ©« مه و. وه هريدقت ازوج هيف
 1: . هب لوعفم بصن

 .لعاقو . اهبارعإ برعتو «هللا ملع ولا ىلع واولاب ةفوطعنم : مهعمسأ ولو ©

 . تبرعأ (مه) و . وه هريدقت ًناوج هيف رتسم ريمض «عمسأ#

 !ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلاو اولا بآوج.يف ةجقاو ماللا : اوّلوتل ©
 'ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع .ينبم ضانم لعق : اولوت . اهل لحم

 : . ةغامجلا 'واوب لعفلا لاصتالو نينكاسلا ءاقتلالا فلألا تفذجو رذعتلل

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر ل .يف لضتم ريمض :واولا

 ؛ ىلع ينبم لصفتم عفو ريمض : مه. ةيلاح : وازلا : نوضرعم مهو ©
 :أل : واولاب عوفرم !مه» ربخ : نوضرعم . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 : مهول, ةيمسالا ةلمجلاو . درفملا نيونت نع ضوع نرنلاو ملاس ركذم عمج

 00 . لاح بصن لحم يف «نوضرعم

 الفاو يايا لولوي سام هني ١
 © نورك وس 2

 :يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ : اي: اوثمآ نيذلا اهبأ ان ©

 ,لدب ختفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل 0 ؟اه و بصنت لع

 . ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونم 1 . (يأ» نم

 ةلص «اونمآ) ةلمجو : ةقاذ فلاب عاف مي لح يق لصعم بسم :واولا

 ١ . لوصوملا

 :لاعفقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعق : اويمجتسا ©

 . أ  .'ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا

 . :واؤلا :: لوسرللو . اوبيجتساب قلعتم .ميظعتلل رورجبو راج : لوسرللو هلل ©

 0 . اوبيجتساب قلعتم رورجمو راج :.لوسرلل.. ةفطاع
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 بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذإ : امل مكاعد اذا ©

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : : اعد . ةياج ريغ يرش أ هيرب

 ريمض : فاكلا .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو .رذعتلل فلألا

 روكذلا عمج ةمالع ميم او هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم .

 . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو ةفاضالاب رج لحم يف «مكاعد» ةلمجو

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام» و رج فرح : ماللا : مل

 . مكاعدب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب

 ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم عياضم لعن : مكييحي ©
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 لوصوملا ةلص «مكييحي» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن
 . اه لحم ال

 .اهبارعإ برعتو «اوبيجتسا» ىلع واولاب ةفرطعم :اوملعاو : هللا نآ اوملعاو ©

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنأ» مسا : هللا .لعفلاب هبشم فرح : ّنأ

 امو هنأ و . «ْنأ» ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : هيلقو ءرملا نيب لوحي ©

 عوفرم عراضم لعق : لوحي .«اوملعا» ينوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب

 ناكم فرظ : نيب . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةمقلاب

 هبلقو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءرملا .«لوحي" لعفب قلعتم بوصنم

 رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو اهلثم ةرورجم «ءرملا» ىلع واولاب ةفوطععم
 . ةفاضالاب رج لح يف

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . ةفطاع : واولا : نورشحت هيلإ هنأو ©

 «ْنأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو لعفلاب
 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورشحت . نورشحتب قلعتم رورجمو راج

 . «نأ» ربخ عفر لحم يف «نورشحت هيلإ»
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 | 01 0 06 هر 0070 ل ل2

 2 ِباَتِعْاَديِدَم د رع دك 6 هننف اوَُّسآَو ”

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : | اوقتا . ةفط ولا: ةنتف اوقتاو
 1 ع لع لم ريم را نو لقال نم ضرام

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةةنتف . ةقراف فلألاو

 : حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نيبصت . اهل لمع ال ةيفان : ال : نييدصت ال ©

 ' ريض : لعافلاو اهل لحم ال : ديكوتلا نونو . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال 1

 : ةدارأ, ىلع,ةنتفل ةفص بصن لحم يف ةلمجلاو . يه ةريدقت' ًاناوج هيف رتتسم

 رمل برج وكت نأ زريتو ٠ نييصت ال ايف ًالوتم ف اق ال ريدقشب لوشلا

 / يف حفلا لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : ةصاخ كتم ودل يذلا «

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوملظ . هب لوعفم بصن لحم

 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لم يف لصتم ريمض : واولا . ةبعامجلا

 ٠ ةفوذجم لاجب قلعتم رورجيو راج : مكنم .اهل لحم ال لوئصوملا ةلص 41

 ' بارعا نم لوألا هجولا ىلع نييبتلل رج فرح «نم» و (نيذلا» لوصوملا نم

 : هجنؤلا ىلع مكضعب يأ ضيعنتللو . ةنتفل ةفص اهنوك يأ «نِبيصت ال١ ةلمج
 ! : ىنعملا َنأل . رمألل ًاباوج اهنوك ةلاح' يف ةروكذملا ةلمجلا بازعا نم يناثلا

 يف مضلا ىلَع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . مكملظ ىلع ةصاخ مكتبيصت ال

 ٠ بوضنم نيملاظلا نم لاح : ةصاخ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو نمب رج لحم

 | يأ ردصملا ىلع ًاقلطم ًالرعفم برعت نأ زوجيو ؟مهدحو» ىنعم ىلع ةحتفلاب

 ْ ١ 2 . ةصاخ صخأ

 . اهبارعا,برعتو «اوقتا» ىلع واولاب ةفوطعم : اوملعاو : هللا نآ اوملعاو ©

 عآم ةلالخلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ

 يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهالت امو َّنأو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 . ة«اوملعا»

 بامكال



 هيلا فاضم : باقعلا . ةمضلاب عوفرم «ْنأ» ربخ : ديدش : باقعلا ديدش ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم

 شادو 4 يفعل 517 و نوت 48 ا

 5 نوف لعل نبي 2

 لع يتم رمأ مف + طركفا ١ ةفطاع : ىو : ليلق متن اذإ اورسكذاو ©
 يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 لحن يف نوكسلا ىلع ينبم نامز مسا : ذا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ . هب لوعفم بصن
 يف «ليلق متنأ» ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم «متنأ) ربخ : ليلق .أدتبم

 . ةلقأ مكنوك تقو اوركذا يأ . ةفاضالاب رج لحم

 ملاس ركذم عمج اهنأل : واولاب ةعوفرم ليلقل - تعن  ةفص : نوفعضتسم ©

 . أدتبملل ًايناث ربخ نوكت نأ زوجيو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو
 : نوفاخت . نوفعضتسمب قلعتم رورجيو راج : نأ نوفاخت ضرألا خال

 لماف عقر لح يف لصتم ريش : داولاب ذولا ثوبشب عيشرم عياض لعذ
 . بصان يردصم فرح : نأ .لاح بصن لحم يف ر(نوفاخت» ةلمجو

 . هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف : فطختي : سانلا مكفطختي ©

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلا

 عوفرم لعاف : سانلا . عابشالل مضلاب ميملا كرحو روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 «فاخت» لعفلاب هب لوعفم بصن لحم يف ردصم لوأتب اهدعب امو ْنأو ةمضلاب
 . اه لحم ال ةيردصملا «نأ« ةلص ١سانلا مكفطخمتي» ةلمجو

 ىلع ينبم ضام لعف : ىوآ . ةيفاثتسا : ءافلا : هرصنب مكديأو مكاوآف ©
 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا

 ةمالع ميملاو .هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 امال



 ؛لعفلاو اهبارعإ برعتو «مكاوأ» ىلع واولاب ةفوطعم : مكديأو . روكذلا عمج
 ؛ريمنض ءالاو مكديأب قلعتم رورجمو راج : هرصنب . رهاظلا حتفلا ىلع ينبم

 |برغتو «مكاوا» ىلع : واولاب ةفوطعم مكقزرو : :تابنطلا نم مكقزرو ©

 0 .. مكقزرب قلعتم رورجمو راج : تابيطلا نم: . «مكديأ» بارعإ

 !فاكلاو ..«َّنإ) تاوخا نم لعفلاب هبشم فرح :'ّلعل ؛ نوركشت مكّلعل ©
 !!نوركشتا و . لعل مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 |نوركشت يأ «لعل» ربخ عفر لحم يف : ةلمجلاو «نوفاخت» بارعا برعتو
 . معنلا

 ١” نوكستوملاو طيف ووو لونسلاو ما اوال ومني 85
 ! لم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ .ءادن ةادأ : اي ::اونمآ نيذلا اهبأ اي ©

  ةدئإز «اه»'و يأ نم:لدب حتفلا ىلع ينبم لوصونم مسإ : نيذلا . بصن

 : : واولا . :ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعق : اونمآ . هيبنتلل

 (ةلص .اونمآ» ةلمجو .:ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لخم يف لصتم ريمض

 0 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا

 عراضم لغف : اونومت . ةمزاج ةيهان : ال : لوسدرلاو هللا اونوخت ال ©

 'لعاف. عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم
 ' : لوسرلاو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : هللا .ةقراف فلألاو

 ا . ةحتفلاب بوصنم ةلالجلا ظفل ىلع واولاب ةقوطعم
 . اهمزج ّنِإ يأ . اهبارعإ برعتو ؛اونوخت ال١ ىلع واولاب ةفوطعم : اونوختو ©

 ١ 0001 | . ةرمضم ْنأِب ةبوصنم نوكت نأ زومجيو . يهنلا مكح يف ليخاد

 ! عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةسكلاب بوصنم هب لوعفم : مكتائامأ ©

 ةفاضالاب زج لح يف مضلا لع ينبم لصتم ريم : فاكلا .. ماسلا ثنؤملا
 . . روكذلا عمج ةمالع 'ميملاو

 امم



 لع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ . ةيلاح : واولا : نوملعت متنأو ©

 واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف نوملعت أدتبم .عفر لحم يف نوكسلا
 ربخ عفر لحم يف «نوملعت» ةيلعفلا ةلمجلا . لعاف عفر لحم يف زصتم ريمص -

 ةلمجلا لومعمو .لاح بصن لحن يف «نوملعت متنأو» ةيمسالا ةلمحلاو «متنأ»

 .نونوخت مكنأ نوملعت متنأو ليقو كلذ هعبت نوملعت : ىنعمب فوذحم

 © نبدأ أو هي نة لزأو مارت امك ركفأو ١ َظ 3 27 و 0816 0 و و 092 4و 9 5-4
 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوملعا . ةيفانئتسا : واولا : اوملعاو ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم 1

 .٠ ةقراق

 أدتبم : لاومأ . ةفرفكمو ةفاك : ا(نأ: ةنتف مكدالوأو مكلاومأ امنآ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم

 برعتو ؟مكلاومأ» ىلع واولاب ةفوطعم : مكدالوأو .روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . ةمضلاب عوفرم «مكلاومأ» أدتبملا ربخ : ةنتف . اهبارعإ

 .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنأ . ةفطاع : واولا : هدنع هللا ّنأو ©
 ناكم فرظ : دنع . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛ْنأ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا

 . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

  تعن  ةفص : ميظع . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : رجأ : ميظع رجأ ©

 : «ْنأ) ربخ عفر لحم يف «ميظع رجأ هدنع» ةيمسالا ةلمجلاو . رجأل

 ا
 *م مركم و ع مراشوا هو. هع 7

 8 رتل هوم كلر يو وام
 . نيرشعلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : اوذمآ نيذلا اهبأ اب ©
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 ' طرشللا لعف عراضم لعف : اوقتت . مناج طرش فرح : :٠ هللا اوقتت ْنِإ

 ' عب لع يف قصحم ريم رارلاو . وتلا فذح همزج ةمالعو إي مز

 ميظغتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقزاف فلألاو . لعاف

 ا . ةحتفلاب

 , نب موزع طرشلا باوج عراضم لعف : لعجي : ًاناقرف مكل لعجي ©
 . اوه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . هرخآ نوكس همزج ةمالعو
 هياتم : اقف . رركتلا عج يلع ميو لجي قل يو اص 1

 ٠ ةحتفلاب بوصنم هب . ٍْ

 ! يزاوب ناتفوطعم : :٠ مكل رقغيو مكتائيس مكنع رفكيو ©

 د سس تائيس . اهبارعإ نابرعتو /مكل لعجي» ىلع فطعلا

 ريمض فاكلاو . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحّبفلا نم ًالدب ةرسكلاب
 . ركنا عج ةمدلع ميلا . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 .رفكيب قلعتم (مكب» و (مكنعاو

 ادئبم : ةلالجلا طفل هللا  ةيفانتسا : والا : ميظعلا لضفلا وذ شاو ©

 ؛ ءايسالا نم هنأل واولاب عوفرم أدتبملا ري : وذ . ةمقلاب ميظعتلل عوفرم

 . ةفض : ميظعلا .ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :لضفلا .ئفاضم وهو ةسمخلا

 . ةرسكلاب هلثم ةروزج لضفلل - تعن -

 "1و فو ةزنئووأ وفيا وزتك تول ةبكيذإو " '
 ٠ 49 نكاح مانكير فكي

 ' لف نوكسلا لع بم مسا :اذا . ةيفانتسا : ولولا : كب ركمي ذإو ©
 ' : 'ركم ذإ 'ىنعمب : ركمي . ركذا : هريدقت فوذحم لعفب هب لوعفم بصن

 او . ركميب قلعتم رورجمو راج: : كب . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 . ذإ دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف هلعافو ركمي» لعفلا نم

 د18



 . لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : اورفك نيذلا ©
 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك

 لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف : فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . بارعإلا نم اهل لحم ال

 . رج فرح ليلعتلا مال : ماللا : كوجرخب وأ كولتقي وأ كوتيثيل ©

 فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف : كوتبثي 3

 ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا

 ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع

 ؛نأ» ةلص «كوتبثي» ةلمجو ركميب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف

 يثرحب ناتفوطعم ناتلمجلا كوجرخي وأ كولتقي وأ . امل لحم ال ةيردصملا

 . اهارعإ نابرعتو «كوتبشثي) ةلمج ىلع (وأ» فطعلا

 . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوركمي . ةفطاع : واولا : نوركميو ©

 كب ركميا ىلع ةفوطعم ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 . «نيذلا

 هيلع ليحتسم رككملاو «نوركمي» ىلع : واولاب ةفوطعم ةلمجلا : هللا ركميو ©

 ىلع نولمعي : ريدقت ىلع يهو هلثمب ظفللا ةلباقمل هب ىتأ انإو هناحبس
 : هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ركمي .كدييأت ىلع لمعي هللاو كئاذيا

 . . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئكتسا : واولا : نيركاملا ريخ للاو ©:

 هيلا فاضم : نيركاملا . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخ .ةمضلاب ميظعتلل

 هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم
 . هناحبس هيلع لاحمف ركملا امأ جاردتسالا هب دارم : انه ركملاو
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 دهن دعيت قدم ن6
 »2 ها

 ' هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : اغ : واولا : ىلتت اذإ و ©

 : عوفرم عراضم لعف : ىلتت .ةياس ريخ طيش ةادأ و ديوب نوصتم

 يف «هلعاف عم ىلتت» لعفلا نم ةلمجلاو . رذعتلل فلألا لع ةردقملا ةمضلاب

 ا | . ذا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم

 ينبم نييئاخلا ريمض «مها و ىلتتب قلعتم رورجيو راج : اولاق. انتايآ مهيلع ©
 : «ان» أو . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : تايآ . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . ضام لعف : اولاق . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 : عفر لحم ف لصتم ريمض قواولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 | نمااهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج « اولاق ١ ةلمجو .. ةقراف فلألاو لعاف

 . بازعالا

 ١ نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انعمس . قيقحت فرح: دق : انعمس دق ©

 :' لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و . انب هلاصتال

 ا. حلولا لرقم .ه لوعفم يصن لع يف مالت اي عملا : ءاشف ول ©

 . نحن هريدق بوجو هيف رت

 بارعإ برعت : انلق . اول» باوج يف ةعقاو : مالل :١٠ اذه لثم انلقل ©
 ؛ لع يتيم ةراشا مسا : اذه . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لثم . ةاتعمسا

 | ريغ طرش باوج «اذه لثم ائلقل» ٍةلمجو . ةفاضالاب رنج لحم يف نوكسلا

 ! . اهل لحم ال مزاج

 مسا : اذه ٠ ةيئانلا ةام + نسي ةلمهس آل ٠١ ريطاسُ ًالإ اذه نإ ©

 . ال لمغ ال رصح ةادأ : . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ
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 . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم «اذه» ربخ ريطاسأ

 نع ضوع نونلاو . ماس ركذم عمج - هثأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيلوألا ©

 . هتكرحو درفملا نيونت

 |! اَفذْإَو ”؟
 ايا

 لع يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ . ةفطاع : واول ٠١ مهللا اولاق نذإو ©

 نامز فرظ نوكت نأ زوجيو ركذا : هريدقت فوذحم لعفب هب لوعفم بصن

 ينبم ضام لعف : اولاق . سدلاو ديكلا نم اوسلفأ نيحو يأ «نيح» ىنعمب
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 .(ذإ) دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «اولاق» ةلمجو . ةقراف فلألاو

 ىدانم هنأل بصن لحم يف مضلا ىلع ميظعتلل ينبم : ةلالجلا ظفل :مهللا

 ضيوعتلا اذهو ةفوذحملا ءادنلا ةادأ نع ضوع ةددشملا ميملاو ةفوذحم ةادأب

 : . طقف ةلالجلا ظفلب صوصخم

 طرشلا لعف صقان ضام لعف :ناك .مزاج طرش فرح : نإ : اذه ناك ْنإ ©
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا اذه . حتفلا ىلع ينبم نإب مزج لح يف
 . ناك مسا عفر

 ريخ : قحلا . هل لحم ال لصفلا ريمض : رم : كدنع نم قحلا وه ©

 نم ةفوذح لاحب قلعتم رورجبو راج : دنع نم . ةحتفلاب بوصنم «ناكا
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو قحلا

 سامتلا لعف : رطمأ . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : اذيلع رطمأف ©

 : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب ش
 اهالت امو انيلع رطمأق» ةلمجو رطمأب قلعتم رورجمو راج : انيلع . تنأ

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج
 نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةراجح : وأ ءامسلا نم ةراجح ©

 .فطع فرح :وأ .«ةراجح» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج :ءامسلا

 نكن جابري ارا
0-4 

 2 ويل لَ
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 :هرخآ فذخ لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعإ برعتو «رطمأ» لع ةفوطعم : انقثآ ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض اند و  ةلعلا فرح

 يرن اقفل رورج سا : باذع + قف رج فرح ل : ميلآ باذعب ©
 أ . هبارغإ برعتو باذعل ةفص : ميلأ . ٍناث هب لوعفم هنأل الخ

 وسيم مهب ذَاكَ فتوي يطب نذر ومس رقاب سو و : هوة 0
 رام لعق“: ناك .اه لمعال ةيفاث : ام . ةيفانتسا : واولا : هللا ناك امو ©

 ْ .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «ناك١ مسا : هللا . حتفلا ىلع ينبم صقان

 ؛عراضم لعف : بذعي . يفنلا ديكأتل «يفنلا» دوحجلا مال : ماللا : مهيذعيل ©

 : ًاناوج هيف رتتسم ريمض : :لعافلاو . ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم
 'بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض (مه»و . وه ا: هريدقت

 رج لحم يف زدصم ليوأتب اهدعب امو ماللا دعب ةرمضملا «نأ»و . هب لوعفم

 ؛ناك امو» زيدقتلا ناكل فوذحملا ربخلاب قلعتم رورجملاو راجلاو دوحجلا مالب
 يأ ابل لحم ال ةرمضملا ةيردصملا (نأ« ةلص «مهبذعي «ةلمجو (مهياذع ًاديرم هلا

 ماللا نا نؤيفوكلا ىريو . مهيف تنأو ءانفإ باذع ميبذعيل هللا ناك امو

 0 . اهسفنب لعفلا بصنت ليلعتلل

 :نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه) و رج فرح: يف : :مهيف . أدتبم عفر

 :تنأ» ةيمسالا ةلمجلاو . ادتيلا يخي قاتم رورجلاب راخباو يفي رج لحم يف

 . اهنارعا برعتو هللا ناك اما ىلع واولاب ةفوطعم : مهيّذعم هللا ناك امو ©

 رج لحم يف لصتم ريمض « مه ) و ةحتفلاب بوصنم' ( ناك » ربخ : بذعم

 . ةفاضالاب

 :نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورفغتسي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا
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 . لاح بصن لحم يف « نورفغتسي مه ١ ةيمسالا ةلمجلاو . « مه » ربخ عفر

 . هللا نورفغتسي نونمؤم مهيفو : ىنعملاو

 ه> نايل مرش تكونوا ككل
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . ةيفانئتسا : واولا : مهل امو ©

 نوكسلا ىلع يئبم نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللا : مهل . أدتبم عفر

 ءيش أو : ريدقتلاو . «ام» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف

 مف
 ةيفان 2١ و بصنو يردصم فرح (ْنأ» نم ةئوكم : الأ : هللا مهبّذعي ع

 و ةحتفلا : هبصن ةمالعو ْنأب برصنم عراضم لعف : بّذعي . اه لمع ال

 تكرحو هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض («مه)

 «نأل و . . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . عابشالل ميملا

 يأ مهل امو : ريدقتلاو رذقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو
 هللا بيذعت نم وأ مهبيذعت عنمي ام وأ مهنع باذعلا ءافتنا يف مهل ءيش يأو

 . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص هللا مهيذعي ال» ةلمجو . محل

 :هيزااذ6 ورفع ول وْسا وجا ارلاو < طر مس م44 ل #21 هرم ل 2 هب و سو شد ف مو طرطرو ك واس

 يف ةدراولا «نورفغتسي مهوا» بارعا برعت : دجسملا نع نودصي مهو ©

 . نودصيب قلعتم رورجبو راج : دجسملا نع . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 ةرورجم دجسملل  تعن  ةفص : مارحلا : هءايلوأ اوئاك امو مارحلا ©

 صقان ضضام لعف : اوناك .امل لمع ال ةيفان امو .ةيفانثتسا واولا :امو .هلثم

 مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 ريمض ءاهلاو .ةحتفلاب بوصنم « ناك » ربخ :ءايلوأ . ةقراف فلألاو «ناك»

 . هرمأ ءايلوأ يأ . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
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 ادعبم : ءايلوأ . ةيفانلا «ام» ىنعمب ةلمهم : !: نوقتملا لإ هوايلوأ ْنِإ ©

 لإ فاش رج لمع و سلا لع رع لسا ا . ةمضلاب عوفرم
 :عوفرمم أدتبملا ربح : نوقتملا . ال لمع ال رصح ةادأ : آلإ . هرمأ ءايلوأ يأ

 ٠ . .هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ماس ركذم عمج هنأل واولاب

 لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيفانئتتسا :واولا : " نوملعي ال مهرثكأ نكلو ©

 ريمض «مها و ةحشفلاب بوصنم «نكل» مسأ : رثكأ ؛ نإ تاوخأ نم

 . اهل لمعأل ةيفان : ال . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا الع ينبم نيبئاغلا

 لحم. يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضنم لعف : نوملعي
 نوملعي لوعفمو «نكلا ربخ عفر لخ يف «نوملعي الا ةلمجو . لعاف عفر

 . هيلع مهتي الو نالكب ذوملعي ال ريدني فوذع

 مق: ناك : اه لمعالا ةيفث : ام . ةفطاع : ورز ؛ ةهتالص ناك امو «

 ْ عملو ٠ ةمضلاب عوفرم 0 فلا لع يثبم صقان ضام

 برص ميالصب قت ةاكم فرط ةيدصتو ءاكم الإ تيبلا دنع

 رص ةادأ :ألإ .ةرسكلاب رورجم هيلإ بفاضم : تيبلا .فابضم وهو ةحتفلاب
 . ةجيتفلاب بوصنم ؟ناكا ربخ وهو « ًاريفغص يأ : ءاكم . ال لمع ال

 . هلثم بوصنم (ءاكم) :ىلع واولاب فوطعم '« ًاقيفضتو يأ ::ةيدصتو

 فاح ىلع ينبم رمأ لعف : ارقوذ . ةيفانعتسا : ءافلا : باذعلا اوقوذف ©
 عفر لخم يف لصتم ريمض .: واولا .: ةسمخلا لاعفألا نم هنعراضم نأل نونلا

 باذعلا يأ .: ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باذعلا . ةقراف فلألاو لغاف

 . سألاو لتقلا نم
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 . ةيردصم : ام . اوقوذب قلعتم رورجنو راج : نورفكت متنك امب ©

 نيئام لعق : تنك . ءابلاب رج لحم يف : اهالت امو «ام» نم لوؤملا ردصملاو

 ريمض : . كرحدللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان

 را مج ةمالع ميو ناك سا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورفكت
 متنك ( ةلمجو «ناك» ربخت بصن لحم يف «نورفكت» ةلمج . لعاف عفر

 . اهل لحم ال يفرح لوصوملا ةلص «نورفكت

 اقسم سو ءاوف شيتا رغب اوركثلال) <” ” موتي مك أ 0و 7
 7 8 َنورَكحمَتَحلإ 7ك بدلا 1و ع دوك و 7

 مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : !: اورفك نيذلا ْنإ ©

 يم نيام لعق : اورفك . ذإف مسا بصق ل يف حتفلا لع ينبم لوصوم
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلألاو

 عراضم لعف : نوقفتي .«نا) ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا: مهلاومأ نوقفني ©

 : لاومأ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا تويشب عوفرم
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و حتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . ةفاضالاب رج

 لعف : اودصي .رج فرح يهو ليلعتلل :ماللا : هللا لييس نع اوذصيل ©

 واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم ّْ

 رورجمو راج : ليبس نع . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . اودصيب قلعتم

 رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نأ»و
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 نم امل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «هللا ليبس اودصي» ةلمجو . نوقفنيب قلعتم

 : : . بارعإلا

 أ صعق
 «اهذو .1نوقفني» بارعإ برعت : نوقفني . ةيفانثتسا : | : اهنوقفنيسف يل

 صقان عراضم لعف : نوكت . ةفطاع : مث : ةرسح مهيلع نوكت مث

 نوكت ىنعمب يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو . ةمضلاب عوفرف
 ةفصب قلعتم هنأل لاح بصن لحم يف رورجيو راج : مهيلع . اهقافتا ةبقاع

 ٍ . ةحتفلاب بوصنم «نوكت» ريخ : ةرسح . ةرسح نم ةمدقم

 ! عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوبلغي . ةفطاع : مث : نويلغي مث ©
 ا 0 . نونلا توبشب

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا. ةيفانئتسا : ٍراولا : اورفك نيذلاو ©

 .' اهبارعا قبس 0 أدتبم عفر لحم يف
 رج ةعلو دور مسا: منهج ٠ م رح نورشحي منهج ىلإ ©

 منج قاطو ًادتبملا ريخ عفر د لع يف «نورشحي» ةيلعفلا١ ؛ةلمجلاو . «نويلغي»

 . نورشحيب قلعتم

 كروس ونفي آر *
 2 هدا عا

 ْ «نأ)و ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :ةلالجلا ظفل هللا . ماللا دعب ةرمضم نأب

 ١ ةلص ههللا زيمي» ةلمجو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمسملا
 ْ 0 . اه: لحم ال ةيردصملا نأ

 ' راج : بيطلا نم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بيطلا نم ثييبخلا ©
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 . بيطلا قيرفلا نم ثيبخلا قيرفلا : ىنعمب . زيميب قلعتم رورجو

 . اهيارعإ برعتو «ثيبخلا هللا زيمي» ىلع واولاب ةفوطعم : ثييخلا لعجيو ©
 ره هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعجي لعافو . ثيبنخلا قيرفلا لعجيو يأ

 نيئيش نيب عقت يتلا يهو لصفلا اهانعم «نم» و . ةلالجلا ظفل ىلع دوعي

 . نيداضتم

 . ةحتفلاب هلثم بوصنم «ثيبخلا» نم لدب : ضعب ؛ ضعي ىلع هضعيب © '

 . ةفاضالاب رج لحع يف لصتم ريمض : ءاهلاو . - لك نم ضعب  لدب وهو

 تنوثو اهضعبا نم ةفوذحم لاحب وأ لعجيب قلعتم رورجمو راج : ضعب ىلع

 . ةفاضالا نع اهعاطقنال ةيناثلا «ضعب»

 لإ لع وطعم : ةسكرب قطاع : ةقااص : اذا ؛ اعيمج هدكريف ©

 هور راج: نهج ف . هكيقا بارما برعت : مثهج قف ةلعجيف ©

 ةرسكلا نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو يفب رورجم مسا : منهج .هلعجيب قلعتم

 . فرصلا نم عونمم هنأل

 عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : نورساخلا مه كئلوأ ©

 ناث أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه .أدتبم

 هنأل : واولاب عوفرم «مه» ربخ 8 نورساخلا . عابشالل مضلاب ميما تكرحو

 . «كتئلوأ» ريخ عفر لحم يف (نورساخلا مه»

 هَئقاودوي وكس دفاية اكل ط1
 0: 0 مو ٌكصَع

 لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال ءواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

5555 



 . ٠ ميركلا لوسرلا بطاخملاو .تنأ هريذقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 ! ىلع ينبف لوصوم مسا : نيذلا . لقب قلعتم رورجبو راج : اورفك نيذلل ©

 : واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك . ماللإب رج لحم يف حتفلا
 1 «اورفك» ةلمجو .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض واولاو ةعامجلا

 : 1 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 ' طرشلا لعف عراضم لعف : . عناج طرش فرج : نإ : اوهتني ْنإ ©

 ! لعاف م نونلا فذح همزجل ةمالعو ْنِإب موزجم

 00 . مهرفك نع اوعجري ْنِإ : ىنغملاو . ةقراف فلألاو

 باوج لرهتجملل ينم عراضم لعف : رفغي : : فلس دق ام مهل: رفغي ©

 , قلغتم رؤرجيو راج : مهل . هرخآ نوكس همزج ةمالعو . ْنإب موزجم طرشلا
 ١ مسا :ام' . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا:ريمض «مها و رفغيب

 | . قيقحت فرح : دق . لعاف بئان عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصؤم

 , هريذقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام لعف : فلس

 ' امامه رفغي : ىنعملاو . اه لحم ال لوصؤملا ةلص «فلس دق» ةلمجو.. وه

 ' باونج «فلس دق ام محل رفغي» ةلمجو . ةوادعلا وأ ماثألا نم مهنم ىضم دق

 ا ٠ بارعالا نم اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش

 : ىتعملاو ,. اهبارعا برعتو ؛اوهتني ْنإ) ىلع : واولاب ةفوطعم : اودوعب ّنِإو ©

 ' ! . هلاتقل اودوعي نإ

 ! يف ,ءافلاب نرتقم مزاج طرش تاوج : ةلمجلا : نيلوألا ةنس تضم دقف ©

 . قيقحت فرح : دق . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : .. مرج لحم

 .ءاقتلال ةقوذحملا فلالا ىلع ردقلا عفلا ىلع يتيم ضام لعف . تيقم

 ' عوفرم لاف : ةنس . امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءاث : ءاتلاو . نينكاسلا

 ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم : نيلوألا . ةمنفلاب

 ' ! يف هللا ةنش تضم دقف : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو:نيونتلا نع ضوع نونلاو
 ا .١ ١ كالهالاب نيلوألا

 تك



 كنس ل - م 020 1 0 00 07 هر
 0 هه أ آ

 © نضنومصيأ
 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولتاق . ةيفانئتسا : واولا : مهولتاقو ©

 و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه»

 . اه لمع ال ةيفان : ال . رجو ةياغ فرح : ىتح : ةئتف نوكت ال ىتح ©

 . «ىتحا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم «ىقبت» ىنعمب مات عاضم لعف : نوكت
 ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا ْنأو . ةمضلاب عوفرم ؟نوكت» لعاف : ةنتف

 «ةنتف نوكت ال» ةلمجو . مهولتاقب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لح يف

 . اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص

 صقان عراضم لعف : نوكي . ةيفانعتسا : واولا : هلل هلك نيدلا نوكيو ©

 «نوكي# مسا : نيدلا .. ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ةرمضم ْنأِب بوصنم ْ

 ءاهلاو .ًاضيأ . ةمضلاب عوفرم نيدلل يونعم ديكوت : هلك .ةمضلاب عوفرم
 رورجمو راج : هلل . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . «نوكي» ربخب قلعتم ميظعتلل

 ضام لعف : ىهتنا .مزاج طرش فرح : ّْنِإ .ةيفانثسا :ءافلا : اوهتثا ّنإف ©
 نب مزج لحم يف طرشلا لعف ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم
 لصتم ريمض واولاو .ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال فلألا تفذحو

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ . طرشلا بارج يف ةعقاو ءافلا : هللا َّنإَف © ٠
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم نإ مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب

 5١١ل



 نؤلمعي ةيردصم : ام . ريصبب قلعتم رورجمو راج : ريصب نولمعي امي ©

 . :لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واؤلاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 لخم يف زدصم ليؤأتب اهالت امو «ام» و . ةمضلاب عوفزم ؛نأ» ربخ : ريصب
 ' ناف» ةلمجلاو . امل لحم ال ةيردصملا «ام) ةلص «نولمعيا ةلمجو . ءابلاب رج

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اهالت امو هللا

 ١ ريك واول هنا اوكعأ الك ©
 |  ةيآلا يف ةدراولا ؛اوهتنا ْنإ» ىلع : واولاب ةفرطعم : اوملعاف اولوت ْنِإو ©

 .. طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : اوملعاف . اهبارعإ برغتو ةقباسلا ةميركلا
 .'ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع يتبم رمأ لعف اوملعا

 باوج «اوملعاف» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 . مزج لح ف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 ف لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ : مكالوم هللا نأ ©
 عوفرم (نأ» ريخ : ىلوم ٠ ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم « ْنأ مسا : :ةلالحلا

 مِضلا ْنِلَع ينبم لصتم ريض فاكلاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب

 ليوأتب اهالت امو « نأ ١ و روكذلا عمج ةمالع ميملاو هيلإ فاضم رج لحم يف
 اوقثف مكرصان هللا ةنس اوققحتف : ىنعملاو .«اوملعا» يلوغفم دسم دس ردصم

 . هب

 ىلع ينم حاملا ءاشنإل ضام لعف.: معن : ريصنتلا معذو ىلوملا مع ©

 ةلمجلاو .. رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا . ةمضلاب عوفرم لعاف : ىلوملا . حتفلا

 واولاب ةفوطعم : ريصنلا معنو .ْنأل ٍناث ربخ عفر لحم يف «ىلوملا معنا ةيلعفلا

 يف ةرهاظلا ةمضلا لعافلا عفر ةمالعو . اهبارعإ برعتو (ىلوملا معن» ىلع

 اا . هرخآ



 ايفل ءِزاو لولو بج ياتو وتر تر تمنكاَولاَو ١
 يورو مساء فك نإ ليلو نيكو تلا سر سس م تأ - 0 ا را
 7 7 هر 3 و ا 2 -

 ه8 كريو قْرُحََع 0 ِناَورفلامواندَبعْلَ
 نأل نونلا فذح ىلع يئبم رمأ لعف : اوملعا . ةفطاع : واولا : اوملعاو »

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : رولا" ةيملا لامألا وح هيا ف

 . ةقراف فلألاو

 «اما و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنأ : ءيش نم متمنغ ًامنأ ©

 ضام لعف : منغ .«ْنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ةلص «متمنغا ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع

 نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ءيش نم . اه لحم ال لوصوملا

 لحملا بوصنم اراصتخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو «ام) لوصوملا

 ليوأتب اهربخو اهمسا عم (ْنأ» و . هومتمئغ : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لعفلاب

 . «اوملعا» يلوعفم دسم دس ردصم

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ .ةيفانعتسا : ءافلا : هسمخ هلل
 رخؤم «نأ» مسا : سمح . مدقم نأ ربخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل

 رج لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةحتفلاب بوصنم
 ٌقحف :هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ عفر لحم يف «هسخ هلل ّنأ» ةلمجلاو ةفاضالاب

 أفق ©
2 

 عفر لحم يف «هسمخ هلل ْنأ قوف» ةيمسالا ةلمجلاو . هسمخ هلل نأ بجاوف وأ

 طرش باوج يف ةعقاو ؛هسمخ هلل َنأف» يف ءافلا نوكت نأ زوجيو «ْنأ») ربخ

 وهو ةسمخلا ءاهسألا نم هنأل ءايلا «يذ» رج ةمالعو ل هللا مدقملا «نأ»

 تر



 .! . . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ىبرقلا .فاضم

 ةفوطعم ءاسألا . ىماتيللو يأ : ليبسلا نناو نيكاسملاو ىماتيلاو ©

 (يماتيلا» مسالا رج ةمالعو . هبارعإ برعتو «هللا لع فطعلا تاواوب
 وه «ليبسلا نبا» و رذعبلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقملا ةزسكلا

 هلل متمنغ ام سمخ : ىنعمب . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ليبسلا . رفاسملا

 مهنم ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيللو لوسرلا نم ئبرقلا يذلو هلوسرلو
 . ةيقابلا ةعبرألا سامحألا مكلو

 صقان ضام لعف : ناك مناج طرش فرح : نإ : هللاب متنمآ متنك ْنإ ©
 مزج لج ايف طرشلا لعف كرحنل ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 ميملاو «ناك١ مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم:ريمض : ءاتلا . نإب

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع يثبم ضام لعف : نمآ . روكذلا عمج ةمالع
 لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمعض : .ءابتلا . كرحتملا عفرلا

 ةلمجو متنمآب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 : هانعم مدقتل فولحم طرشلا باوجو ناك ربخ بصن لح يف « هللاب متنمأ »

 برقتلا بحي ةمينغلا نم سمخلا نأ اوملعاف هللاب متنمآ متنك ْنِإ : ريدقتلاو
 0 ا هب

 ' اهنعب امو 'ام» و ةيردصم ام ةفطاع : واولا : انديع ىلع انلزنأ امو «
 ' . ةلمجو لزنملابو هللاب متنمآ متنك ْنا يأ ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم ردصم ليوأتب
 نوكسلا نع ًاينبم ًالوصوم سا (ام» نوكت وأ ا لحم أل «ام) ةفص .هانلزنأ»

 ريمض ان» و انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف: : لزنأ . رج لحم يف

 قلعتم ٍرورجمو راج : دبع ىلع . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 ةلمجو ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و انلزنأب
 بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لحم الل لوصوملا ةلص ةانلزنأ»
 ( لي ) دمحم اندبع ىلع ءانلزنأ ام : ريدقتلا . هب لوعنفم هّنأل لعفلاب لحملا

 1 ْ . باتكلا تايآ نم

 بوصتنم انلزنأب قلعتم هيف لوعفم  نامز فرظ : موي ناقرفلا موي ©

 د 7506



 ' نم لدب وهو برعأ : موي . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ناقرفلا .ةجتفلاب
 . لوالا «موي»

 ضام لعف : ىقتلا . ةفاضالاب رج لحم يف : ةلمجلا : ناعمجلا ىقتلا ©

 فئألاب عوفرم .لعاف : ناعمجلا . رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم

 ىقتلا موي يأ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضومع نونلاو . ىتثم هنأل
 . لاتقلل ناشيجلا

 أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . . ةيفانكسا : واولا : رسدق عيش لك ىلع لاو ©

 : ءيش . ريدقب قلعتم رورجمو راج : لك ىلع . ةمنضلاب ميظعتلل عوفرم

 عوفرم أدتبملا ربخ : ريدق . ةركن هنأل ةنونملا ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 . ةمضلاب

 .لتسابختاو وقلة ودخل موال هول مشد 7
 رت 0 8 . و درو فد 21 2-7 0

 امه فى ين كو دعو رتكفحَل عاام
 كى 2ع دس ”دارو م معرب هر ا 0514 رع -

 يبن يب علم نعد! وعم اكح
 © ةطيَلدأدا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز مسا : ذإ : ايثدلا ةودعلاب متنأ نإ ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : متنأ .ناقرفلا موي نم لدب بصن
 ةفص : ايندلا . «متنأ) ربخب قلعتم رورجيو راج : ةودعلاب . ًادتبم عفر لح
 فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرجج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةودعلل - تعن -

 يداولا نم برقألا طشلاب متنا ْذا ىنعمب ىندألا ثنّوم « ايندلا ١ و رذعتلل

 دعب اهعوقول ةفاضالاب . رج لحم يف « ايندلا ةودعلاب متنأ ١ ةيمسالا ةلمجلاو
 .ذإ

 « ايندلا ةودعلاب متنأ ١ ىلع واولاب ةفرطعم : ىوصقلا ةودعلاب مهو ©

 كادر ل



 . ىصقألا ثنؤم ىوصقلاو . اهبارعا برعتو
 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : بكرلا . ةفطاع : واولا : مكذم لفسأ بكرلاو ©

  لفسأ ناك رانمم ةيناكملا ةيفرظلا لع ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : لفسأ

 أ بكزلاو : ريدقتب . أدتبملا ربخب قلعتم هنأل لحملا عزفرم وهو مكتاكم نم
 امأ يرشغتلاو يسرافلاو شفعتألا رايتسخا وهو مكنم لفسأ ًاناكم رقتسا
 : نأ منهتجحو مكنم لفسأ رقتسم بكرلاو : وهف نيرضبلا ررهمج رايتخا
 ؛ امأ '. درغم مسا نوكي نأ ربخلا يف لصألاو ةقيقحلا يف ربخلا وه فوذحملا
 يف لصألاو فرظلا ظفل' يف بصنلا لماع فوذحملا نأ يهف ىرحخألا ةجحلا

 ! عمج ةمالع ميملاو لفسأب قلعتم رورجو راج : مكنم . ًالعف نوكي نأ لماعلا
 1 ' . روكذلا

 دعاوت ٠ مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانكتسا : واولا : مقدعاوت ولو ©
 ' يمض : ءأتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام لعف

 : ىنعمي روكذلا عمج ةمالع ميلاو لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينيم لصتم
 : . لاتقلا مهو متنأ متدعاوت ول

 برعت : متفلتخا . اول» باوج يف ةعقاو : مالل /| : داعيملا يف متفلتخال ©

 متفلتخالا ةلمجو متفلتخاب قلعتم رورجمو راج : داغيملا يف «متدعاوت» بارعإ
 . اه لحم ال 0 باوج «داعيملا يف

 ١ ةلمهم كاردتسالل ءادعبا فرح : نكل . ةدئاز :١ هللا يضقيل نكلو ©

 ' لعف : يضقي . رج فرح يهو ليلعتلا مال مالا ع ةقفحم اهنأل
 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : : هللا .٠ ماللا دعب ةرمضم نأِب بوصنم عراضم

 امو: هللا يضقيلا ةلمجو ماللاب ٠ رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «نأ»و

 . ضقيل مكعمج هللا نكلو : ىنعملاو . اهل لحم ال ةيردصملا 4نأ» ةلص «اهدعب

 : هئايلوأ رضن وهو لعفي نأ ًابجاو ناك ًارمأ يضقيل يأ فوذحمب ةقلعتم وأ

 : . هئادعأ رهقو

 ' ضام لغف : ناك . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًارمأ : ًالوعفم ناك ًارمأ ©
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 . : ًالوعفم .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان

 ةفص بصن لحم يف «ًالوعفم ناك) ةلمججو . ةحتفلاب بوصنم «ناكا ربخ

 . ًارمأل
 اهبارعا برعتو «يضقيلا» ةلمج نم لدب ةلمجلا : ةنيب نع كله نم كلهبل ©

 . «كليي» لعفلل لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم
 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كله

 راج : ةنيب نع . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «كله» ةلمجو . وه

 نع كله نم كلهي» ىلع : واولاب ةفوطعم : ةئيب نع يح نم يحيو «©

 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا «يحي١ لعفلا بصن ةمالعو اهبارعإ برعتو ؛ةنيب

 ديكرتو بصن فرح : نإ. ةيفانتسا : راولا : ميلع عيمسل هللا ّْنإو ©
 ماللاو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم
 ةفص : ميلع . ةمضلاب عوفرم نإ ريخ : عيمس .  ةقلحزملا  ديكوتلا مال

 . ةمضلاب ًاعوفرم ّنإل ًايناث ًاربح نوكت نأ زوجيو عيمسل - تعن -

 2 دع
 ا يلا ود باق خو و برقا ل يب 121 خسر. تاو دم

 م طخأ ام ف اوال اس ع1 ل ع1 و وق ” راسا
 2 روُدصآَادِ يعمي سهو كا َرمألاَف مسعوتملَو

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز مسا : ذإ : هللا مهكيرب نإ ©

 موي نم ايناث ًالدب بصن لحم يف نوكي نأ زوجيو ركذا : هريدقت فوذحم لعفب
 عراضم لعف : ىري . نيعبرألاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا ناقرفلا

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا . ةمضلاب عوفرم

 : هللا عابشالل مضلاب ميملا كرحو مدقم ناث هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 . ةفاضإلاب رج لحم يف « هللا مهكيري ١ .ةلمجو .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 -د75هالا



 ' بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : «مهكيري» يف !فاكلا» و

 ' لصتم ريمض : فاكلاو . كيريب قلعتم رؤرحمو راج : ًاليلق كمانم ْف ©

 . لعفلل ثلاث هب لوعفم : ًاليلق . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم

 ! ىنْغَمب ةحتفلاب ًابوصنم ًالاح نوكي نأ زوجيو ٠ ةحتلفلاب بوصنم «ىرأ»

 ْ ْ ْ . «نيليلق»
 ! . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانثتسا :.واولا : ًاريثك مهكارأ ولو ©

 ريمض لغافلاو .رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىرأ

 أ بارعإ برعت : ًاريثك . تبرعأ « مهك و ٠ وه هريدققت ًازاوج هيف رتتسم

 ْ  مهكإل ام: نميضتب يفثلا ىنعم اهي أرك مهكاأ ولون ةلمسلاو . الملق

 . ينام لعق : متلشف . الا باج يف ةعقاو : مال متعزانتلو متلشفل ©

 : «متلشفلا ةلجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف.عفر لحم يف مهلا ىلع

 . ١ واولاب ةفوطعم : متعزانتلو .بارعإلا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج
 اا . ١ نارعإ برو تلتف ىلع

 . ذإ تاوخا نم لعفب يشم فرح ّنكل ”' ةيفانتسا : واولا : ّدكلو

 ا: ملس ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نكل» مسا : ةلالخلا ظفل : مَّلس هللا ©

 0 .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو ' حتنفلا ىلع ينبم ضام

 : : . .«نكلا ربخ عفر لح يف (مّلس» ةيلعفلا

 ' ءاملاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : رودضلا تاذيب ميلع هّنِإ ©

 : روزجم هيلا !:فاضم : رودصلا . ميلعب قلعتم رورجمو راج : تاذب . ةمضلاب
 : : . ١ ا . ةرسكلاب
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 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ . ةفطاع : واولا : مهومكيري ناو ©

 جوفرم عراضم لعف : ىري . ركذا : هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم بصن ْ
 .وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو .لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب
 ميملا . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 ريمض «مها و عمجلل ميملا نأ ةفرعلو عابشالل : واولاو روكذلا-عمج ةمالع
 ذا : ىنعملاو . ٍناث هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا
 . ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلاو . مهايا مكرصبي

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : ذإ : متيقتلا نإ ©

 ضام لعف : ىقتلا .نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب هرخخآ كرحو مهومكيريب قلعتم

 ينبم لصتم ريمض : ءاتلا .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 يف «متيقتلا» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع

 . (ذا» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم

 لصتم ريمض : فاكلاو . مكيريب قلعتم رورجيو راج : ًاليلق مكنيعأ ف ©

 : ًاليلق . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب . رج لحم يف مضلا ىلع ينبم ش

 ىنعمب ًالاح نوكي نأ زوجيو .ةحتفلاب بوصنم «يري» لعفلل ثلاث هب لوعفم'
 . بوصألا وهو «نيليلق»

 عوفرم عراضم لعف : للقي . ةفطاع : راولا : مهنيعأ يف مكللقيو ©

 ريمض : فاكلا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . ةمضلاب :

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب. لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : « مه ١ و . للقيب قلعتم رورجمو راج : نيعأ يف
 . ةفاضالاب رج لع يف نوركسلا



 ٠ ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ًالوعفم ناك ًارمأ هللا ىضقيل '

 .نيعبرألاو ٠ 00

 : ميظعتلل رورجبو راج : هللا ىلإ .ةيفانتسا : واولا : رومألا عجرت للا ىلإو ©

 ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : رومألا

 11110أ011111111111100000 ش
 0 نولي هه اوه ندي 5
 ! يف مضلا لع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادآ : اي : اونمآ نيذلا اهيأ اي ©

 ! لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل ةدئاز "اه» و بصن لحم

 ! واولاو . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ ّيأ» نم

 ١ لوصوملا ةلص ؛اونمآ» ةلمجو . ةقرافافلألاو لعاف غفر لحم يف لصتم ريمض
 0 ٠ . اف لحال

 ١ بوطنم هطرقل ضفاخ نمزلا نم لبقتسي ال فرظ :اذإ : ةئف متيقل اذا ©
 ' هلاضتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يقل . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجمب

 : عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحنملا عفرلا ريمضب

 ' ةلمخو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةئف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف

 ش . اذإ دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «ةئف متيقلا»

 رمأ لعف :: اوتبثا . .طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : اوركذاو اوتبثئاف ©
 : ريمض : : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نؤنلا فذح ىلع ينبم
 : ريغ طرش باوج «اوتبئاف» ةلمجو . ةقراف فلألاو :لعاف عفر لح يف لصتم

 . اهلثم برعتو «اوتبثا» ىلع واولاب ةفوطعم : اوركذاو . اه لحم ال مزاج

 ' ةفص : ًايثك .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل : ًاريشك هللا ©
 ًاركذ هللا اوركذاو : ريدقتب يأ . ةحتفلاب ةبوصنم قلطملا لوعفملا نع ةبئان

 تك



 : فاكلا . ؛ْنِإ» تاوخأ نم لعفلاب هبثم فرح : لعل : نوحلفت مكلعل ©

 عمج ةمالع ميملاو ؟لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 لصتم ريمض واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوحلفت . روكذلا

 . لعل ربخ عفر لحم يف «نوحلفت» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف
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 لعف : اوعيطأ .هللا اوركذا» ىلع واولاب ةفوطعم : هلوسررو هللا اوعبطاو ©

 ريمض :واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم َّنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ

 :لوسرو . ةفطاع واولا : هلوسرو .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةحتفلاب بوصنم ةلالحجلا ظفل ىلع فوطعم

 ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفلو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 . ةحتفلاب

 عراضم لعف : اوعزانت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : اوعزافت الو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم
 نيعاتلا ىدحا تفذح دقو «اوعزانت" ةلمجلا لصأو . ةقراف فلألاو لعاف

 دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف : اولشفت . ةيببس : ءافلا : اولشفتف ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ءافلا

 «نأ» و اهل لحم ال ةيردصملا «ْنأ» ةلص 'ولشفت» ةلمجو . ةقراف فلألاو

 ريصصم ىلع ءاقلاب فولطعمم ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيببسلا ءاف دعي ةرمسفملا

 نأ زوجيو . لشفف عازن مكنم نكي ال : ريدقتلا . قباسلا مالكلا نم عزتنم
 . يهنلا مكح يف ًالخاد لعفلا مزج نوكي

 «اولشفت» ىلع راولاب ةقرطعم : بهذتو : اوريصاو مكحير بمهذتو ©

5١١ 



 . فاكلاو ةمضلاب عوفزم لعاف : مكتلود يأ : مكحير . ةختفلا هبصن ةمالعو

 : :..اوريضاو ٠ روكذلا عيج ةمالع ميلاو ةفاالاب رج لح يف لصتم يمس

 : اوعيطأ بارعا برعت : اوٌريصا . واولا

 ل لا لقلب قم ديكو يسن قرح 0: نيرياصلا عم هللا نإ ©

 ١ قلعتم ناكم فرظ : عم . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ) مسا : ةلالجلا

 ! ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيرباصلا . فاضم وهو ؛ْنِإ) ربخب
 ْ . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج

 . نوُدصَيَو ساد 2 ارطَيِدِرَي هر ردن 0 و

 5 ياام هلل

 ! عزاضم لعف : اونركت ٠ ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : اوذوكت الو ©
 ع ف لصتم بع : ويلا. ذرثلا فلح دوج ةمالبجي الب مزج قا
 0 ' . ةقراف فلألاو «نوكت» مسا عفر

 ! ىتعمب ختفلا ىلع ينبم مسا وأ هيبشتلا ديفت . رج فرنح : فاكلا : نيذلاك ©
 ' زوجيو . فاكلاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . «لثم»
 ريش بصن لحم يف (مسا فاكلا تذع اذا ةفاضالاب رج لمح يف نوكي نأ

 : :ربخلاب ًاقلعتم رورجملاو راجلا نوكي .رج فرحت هنوك ةلاح يفو .«اونوكت

 ٍْ و: ايرع داق لعال لرسول ةلس: ةلمدلا : عهرايد نم اوجيرخ ©
 ' لحم يف لضتم ريمض : واولأ . ةعامجلا واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم نضام

 , «مهلو و اوجرخب قلعتس رورجتو راج : رايد نم .. ةقراف فلألاو لعاف عفر

 007 . ةفاضالاب رجا لحم يف لصتم ريمض
 : واولا  'ءاثرو :ةحتفلاب بوصنم لاح : ًارطب : نساثنلا ءائرو ًارطي ©

 ..:ةحتنفلاب هلثم بوصنم «ًارطب» ىلع فوطعم ناث لاح : ءائر . ةفطاع

 ٠ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : سانلا .. نيئارفو نيرخافم : ىنعمب

 5١5ل



 عراضم لعف : نودصي . ةيلاح : واولا : هللا ليبس نع نودصيو ©

 نع . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو ن نونلا توبثب عوفرم
 «هللا» ةلالحجلا ظفلو . نوعنمي : ىنعمب نودصيب قلعتم رورجيو راج :ليبس

 .لاح بصن لحم يف واولا دعب ةلمجلاو ةرسكلاب ميظعتلل رورحم هيلا فاضم

 . مالسالا نع يأ (هللا ليبس نع! ىنعمو

 عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانتتسا : واولا : طيحم نولمعي امب للاو ©

 ىلع ينبم لوصوم «ام) و طيحمب قلعتم رورجمو راج: اب . ةمضلاب ميظعتلل
 ةلمجو «نودصي «بارعا» برعت : نولمعي . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 فوذحم ريمض : لوصوملا ىلا دئاعلاو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «تولمعي#»

 زوجيو هنولمعي اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لعفلاب لحملا بوصنم ًاراصتخا
 . رج لحم ين ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام» نوكتف . ةيردصم «ام» نوكت نأ

 ادتبمللا ربخ : طيحم . اه لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «نولمعي# ةلمجو ءابلاب

 . ةمضلاب عوفرم

 نم مويا لادا لادم قلت ََنيْؤإَو
 - #1 سى 2 مسد مدر 7

 هّيبقعا "الانا 121 اك كساَّتلآ
 )0 ,رآ له !ّ 9و

 لاو هللا ف اذَل نتورك امرأ نركب قلل

 ه8 بَئِفادرَم

 نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ . ةفطاع : واولا : ناطيشلا مهل نّيز ذأو ©
 ضام لعف : نيز . ركذا : هريدقت ةفوذحم لعفب هب لوعفم بصن لحم يف

 نييئاغلا ريمض : «مهاو . نيزب قلعتم رورجمو راج : مهل . حتفلا ىلع ينبم

 . عابشالل مضلاب ميملا كرحو . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 رج لحم يف « ناطيشلا مهل نيز » ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناطيشلا

 . ةفاضالاب



 ريمض : (مه» و . ةحتفلاب بوصنم هبءلرعفم : لاعأ : لاقو مهلامعأ ©

 ::واولاب ةفوطعم : لاقو .:ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 يأ :: وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو اهبارعإ برعتو نيز ىلع
 :ش . مهل لاقو

 ةيفان :: ال - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمبجلا : مكل بلاغ ال ©
 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم 'ال» مسا : بلاغ . «نا' لمع لمعت سنجلل

 ريخب قلعتم زورجملاو راجلاو روكذلا عمج ةمالنع ميملاو رورجمو راج : مكل
 . نئاك بلاغ ال ريدقتلا . فوذحملا «ال»

 ةيفرظلا ىلع بوصنم 2ال) ربخب قلعتم نامز فرظ : نسانلا نم مويلا ©

 : . «ال» ريخب قلعتم رورجمو راج : ْسانلا نم .ةحتفلاب

 هبشم ديكوتو بصن فرح : . ةفطاع : ٠١ مكل راج ينإو ©

 لا مسا بصت لع يف ةركسلا لع ينم لصتم ريض ءايلاو . لعفلاب

 ريجم ىنعمب راجب قلعتم يهو تبرعأ :مكل .ةمضلاب عوفرم «ْنإ) ربخ :راج

 ئنعمب مزاج ريغ طرش مسا : 1. ةيفانغتسا : ءافلا : ناتكفلا تءارت املف ©
 ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح»

 فلألا ىلع زثعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىءارت . باوجلاب

 ماتلا تكرنحو ةئكاسلا ثينأتلا ءاتب ةاصنلاو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا

 . ىتثم هلأل فلألاب عوفرم لعاف : . نيتكاسللا ءاقتلال ةرسكلاب

 رج لحم يف 'ناتئفلا تءارت» ةلمجو . تك 7 نيونت نع ضوع نونلاو
 ْ . ةفاضالاب

 :٠ ضكت .اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : هيبقع ىلع صكن ©

 أ. وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم زيمض لعافلاو . حتفلا ىلع:ينبم ضام لعف
 رسكلا ىلع ينبع لصتم ريمض ءاغلو . صكنب قلعتم رورجيو راج :هيبقع ىلع
 ٠ عجارت يأ ةفاضالاب رج لحم يف
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 برعت :مكنم نإ .تبرعأ :لاق .ةفطاع واولا : مكفم ءىرب ينإ لاقو ©

 . ءيريب قلعتم !مكتم» و ؛مكل راج ينإ) بارعإ

 عوفرم عراضم لعف : ىرأ . تبرعأ : نإ : نورت الام ىرأ ينإ ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا . ةمضلاب

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . انأ هريدقت

 ةلص «نورت ال» ةلمجو ةكئالملا نم نورت يأ .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 بوصنم ًاراصتخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا

 عفر لحم يف «ىرأ» ةلمجو هنورت ال ام : ريدقتلا .هب لوعفم هنأل لعفلاب لحملا

 . نإ ربخ

 ةمالعو «ىرأ» بارعإ برعت .: فاخأ : تبرعأ : ينإ : هللا فاخأ ىنإ ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هللا . ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا. ةيفانعسا : واولا : باقعلا ديدش هللاو ©

 هيلا فاضم : باقعلا . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ديدش .ةمضلاب ميظعتلل

 «باقعلا ديدش هللا» ةيمسالا ةلمحللاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 . بارعالا نم امل لحم ال ةيفانئتسا

 11 راق َندلاَو نوفقمْل لوف

0 79 2 

 2 اند ت7

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا : نوقفانملا لوقي نإ ©
 عوفرم لعاف : نوقفانملا .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي .«ركذا» لعفل

 لوقيا ةلمجو . درفملا نيونت نع ضوع تونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل واولاب
 . ةفاضالاب رج لحم يف «نوقفانملا

 دس 51١86

 | 00 لاس رجعي نا روعو .ناخ بصن لح يق "نوبرضي1 ةلقعو . لاف عقر

 ةلمجلاو ًادتبم ةلاحلا هذه يف «ةكئالمل» نوكتو هناحبس هللا ريمض : «فوتي»

 . هل ًاريخ عفر لحم يف (نوبرضي»

 .٠ «مهل و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هوجو : مهرايدأو مههوجو :
 ةفوطعم : مهرابدأو .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 اهبارعإ برعتو «مههوجو١ ىلع واولاب .

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوقوذ . .ةفطاع : راولا : قيرحلا باذع اوقوذو ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نآل نونلا فذح
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 يتيم لوصوم مسا : نيذلا .ةفطاع : واولا : ضرم مهيولق يف نيذلاو ©

 . رج فزخ-. ::يف . «نوقفانملا» عوفرم ىلع فوطعن .عفر لحم يف حتفلا ىلع
 'نيبتاغلا ريمض : «مه» و ةرسكلا : هرجب ةمالعو يفب نورجم مسا : بولق

 :. مادقم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لح. ين نوكسلا ىلع يتبم

 «ضرم مهولق يف ةيعسالا ةلمجلاو ةمضلاب غرفرم رخؤم أدتبم : ضرم

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 - لؤقلا لوقم - هب لوعفم .بصن لحم يف : ةلمجلا : مهنيد ءالؤه ّنغ

 . ختفلا ىلع ينبم ضام لعف : رغ . مهنيد سانلا ءالؤه.رغ دقل : ىنعمب

 .١بد .. مدقم هب ل عفع بصنت .احم 4 ىكلا_ اع ذمم ةداشا مسا : ءالؤه

 ةدارا ىلع «نويرضي» ىلع ةفوطعم «اوقوذ» ةلمجو .ةقراف فلألاو لعاف عفر
 . ةحئفلاب بوصنم هب لوعضم : باذع . اوقوذ مهل نولوقيو يأ لوقلا

 . ةرسكلاب رورجم هيلا | فاضم : قيرحلا

 ديل لال لال خي 52
 ل فوكس ل اا لس + هلا ناو مكيدبأ تمّدق امي كلذ ©

 , رجا فرح ءابلا مب .. باطخ فرح : فاكلاو دعبلل : ماللا . أدنبم عفر

 نورخنملاو راجلاو ءابلاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ؛اما و
 ثينأتلا ءات' ءاتلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تّمدق .' أدتبملا ربخب قلعتم
 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم 'لعاف : يديأ . اهل لحم ال ةنكاسلا
 ةمالع' ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع يتبم لضتم ريمض فاكلاو
 ىلا ذئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛ مكيديأ تمديق » ةلبمجو . روكذلا عمج

 هب لوعفم هلأل لعفلاب لحملا بوصنم ًاراصتمخا فوذخم ريمض :لوصوملا
 واولا ٠ ماثألا نم ؛ هومتبستكا اهب ىنعمب .مكيديأ هتمدق (ب ريدقتلا

 يمص ا مسا | ١ لعفلاب هبشم ديكوتو صن فرح : نأ
 نكت ةلاحلا هذه قو ةيردصم « ايد يف « ام 5 برعت نأ زوهيو . ةححفلاب
 «مكيديأ تمدق» ةلمجو . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «ام»

 اهربختو اهمسا نم اهدعب امو « نأ ١ و . امل لحم ال ةيردصملا « ام ١ ةلص

 كلذ: يأ !مكيديأ تمدق ابا يف «ام) ىلع فوطعم رج لحم يف ردصم ليوأتب
 ؛مالظب سيل هللا نأ ببسيو مكيصاعمو مكرفك ببسب مكيلع قحتسم باذعلا
 1 . ديبعلل

 رتتسم ريمض: اهمساو صقان ضام لعف : سيل : ديبعلل مالظي سيل ©
 رورجم مسا : مالظ . دئاز رج فرح ءابلا : مالظب . وه مريدقت ًازوج هيف
 ؛قلعتم رورجيو راج : ديبعلل . «سيل» ربخ هنأل ٌداحم ٍبوصنم ءابلاب ًاظفل

 . «نأ» ربخ عفر لع يف ؟ديبعلل مالظب سيل» ةلمجو . «مالظب
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 برعت :مكنم ينإ .تبرعأ :لاق .ةفطاع واولا : مكفم ءىرب ينإ لاقو ©
 . ءيربب قلعتم «مكنم١» و «مكل راج ينإ) بارعإ

 عوفرم عراضم لعف : ىرأ . تبرعأ : يإ: نورت الام ىرأ ينإ ©
 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا . ةمضلاب
 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . انأ هريدقت

 واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورت . احل لمع ال ةيفان : ال

 ةلص «نورت ال» ةلمجو ةكئالملا نم نورت يأ .لعاف عفر لح يف لصتم: ريمض

 بوصنم ًاراصتعخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لحم ال لوصوملا
 عفر لحم يف «ىرأ» ةلمجو هنورت ال ام : ريدقتلا .هب لوعفم هنأل لعفلاب لحملا

 . نإ ريخ

 ةمالعو «ىرأ» بارعإ برعت : فاخأ : تبرعأ : ينإ : هللا فاخأ ىنإ ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هللا . ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا. ةيفانغتسا : واولا : باقعلا ديدش لاو ©

 هيلا فاضم : باقعلا . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :ديدش .ةمضلاب ميظعتلل

 6«باقعلا ديدش هللا» ةيمسالا ةلمجلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 . بارعالا نم امل لحم ال ةيفانئتسا

 تيوسرد و مو 100
 ريد 0 ف ذل ونوح لوني وا

 2 رح 0 -
2200 

300 
 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا : نوقفانملا لوقي ذإ ©

 عوفرم لعاف : نوقفانملا .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي .«ركذا» لعفل

 لوقي» ةلمحو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عج هنأل واولاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف «نوقفانملا
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 ينبما لوصوم مسا : نيذلا .ةفطاع : : ضرم مهيولق يف نيذلاو ©

 .. رجا فرح : يف . ةووقالا عفرس لع فيلم مه لح يف حشا لع
 نيبئاغلا ريمض : «مه» و ةرسكلا : هرج ةمالعو ىيفب زورجم مسا : بولق

 .٠ مادقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لحم يف: نوكسلا ىلع ينبم

 «ضرم مهبولق يف» ةيمسالا ةلمحلاو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ضرم
 ٍ . اهل لحم ال 'لوصوملا ةلص'

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : مهنيد ءالؤه ّنغ ©

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رغ . مهنيد سانلا ءالؤهارغ دقل : ىتعمب

 نيد' . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف رسكلا ىلع ىنبم ةراشا مسا : ءالؤه

 رج ل يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةمضلاب عوفرم لعاف

 0 ْ ا . 'ةفاضالاب

 ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسا : ارلا : هللا ىلع لكوتي نمو ©

 موزجم طرشلا لعف عياضم لعف : لكوتي . أدتبم عفر ل يف نوكسلا لع
 . وه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض لعافلاو . هرخآ نوكس همزج ةمالعو نمي

 ا | . لكوتيب قلعتم ميظعتلل رورخيو راج : هللا ىلع

 ابصتا فرح : َّنإ .طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : ميكح زيزع هللا ْنإف ©
 '.ةحيتفلاب ميظعتلل بوصنم َّنِإ مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو

 نا زوجيو زيزعل - تعن - .ةفص : ميكح . ةمضلاب عوفرم نإ) ربخ : زيزع
 باوج «ميكحخ زيزع هللا ناف» ةلمجو .ةمضلاب ًاعوفرم ّنإل ًاينا ًازيخ نوكي

 لحم يف باوجلاو طرشلا نم ةلمجلاو مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 يف ميكح زيزع هللا َنإف هللا ىلع لكوتي نمو“ ةلمسجلاو «نم» أدتبملا ربخ عفر

 نغ : : مفوق ىلع ًابوج مه لاق يأ - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم

 . مهنيد ءالؤه
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 عانوا و ورع و و مو 0 رو رس تسقم# ود م1 سرد سيك
 مهرب مههوجو نورصة حرا وركن رف وسْذإ رول
 2 د و

 «© َقرَفلَباَدَعوقوُدَو

 لعف : ىرت . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانئتسا : واولا : ىرت ولو ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 عراضملا درت ؟ول» ْنأل تدهاشو تنياع ىنعمب لعفلاو 8 تنأ هريدقت ًابوجو

 . يضاملا ىلا ْ

 . ىرتب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ذإ : فوت نإ ©

 قوتي» ةلمجلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :قوتي 1

 ,نيح يأ (ذا» فرظلا دعب اهدورول ةفاضالاب رج لحم يف «لعافلا عم

 لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : ةكئالملا اورفك نيذلا ©
 واوب هلاصتال مضلا ىلع يئبم ضام لعف : اورفك . مدقم هب لوعفم بصن

 : ةكتالملا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لع يف لصتم ريمض واولاو . ةعاجلا

 اولا باوجو . لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو .ةمضلاب عوفرم «قفوتيا لعاف
 .٠ مكنم ًاعيطف ًارمأ تيأرل يأ هريدقت فوذحم

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نويرضي ©
 لعاف ردقي نأ زوجيو . لاح بصن لح يف «نوبرضي# ةلمجو . لعاف عفر

 ةلمجلاو أدتبم ةلاحلا هذه يف «ةكئالملا» نوكتو هناحبس هللا يمض : «قوتي»

 . هل ًاربخ عفر لحم يف «نوبرضيلا
 : «مهل و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هوجو : مهرايدأو مههوجو ©

 ةفوطعم : مهرابدأو .ةفاضالاب رج لحم يف نوكشلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 . اهبارعإ برعتو «مههوجو١ ىلع واؤلاب

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوقوذ . ةفطاع : واولا : قيرحلا باذع اوقوذو ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح

 كالا



 ةدارا ىلع «نوبرضيا ىلع ةفوطعم «اوقوذ» ةلمجو .ةقراف أفلألاو لعاف عفر
 | ةحتفلاب بوصنم هب لوعشم : : باذع . 0 يأ لوقلا

00 

 ه درت 1 مداد
0 

 .٠ رج.فرخ ءابلا ب . باطخخ فرح : :فاكلاو دعبلل : ماللا . ًادتبم عفر
 نورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا اامه و

 ثينأتلا ءات' ءاتلاو .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تدق .أ ادتبملا ربخب قلعتم

 .. لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : يديأ . اهل لحم ال ةنكاسلا

 ةمالغ ميمو . ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم لضتم ريمض فاكلاو
 ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص « مكيديأ تمدق ٠ ةلمجو . روكذلا عمج
 هب لوعفم هنأل لعفلاب لحملا بوصنم ًاراصتمخا فوذيع ريمض لوصوملا
 ش واولا ٠ مثآلا نم هرمتبستكا اب ىنسب .مكيديأ هتمدق اب ريدقتلا
 يعم اا . لعفلاب هبشم ديكوتو ْبصن فرح : ّنأ
 م للا لح قو ةيردصم ؛ ايو يف ؟ مف برعت نأ زوجيو . ةحتفلاب

 ةمكيديأ تمدق» ةلمجو . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ؛ام»

 اهربخنو اهمسا.نم اهدعب امو 4 نأ ١ و . امل لحم ال ةيردصملا « ام ١ ةلص

 كلذ يأ «مكيديأ تمدق امب» يف ؛ام١ ىلع فوطعم رج لح يف ردصم ليوأتب
 :مالظب سيل هللا نأ ببسيو مكيصاعمو مكرفك ببسب مكيلع قحتسم باذعلا
 ! . ديبعلل

 رتتسم ريمض : اهمساو صقان ضام لعف : سيل : ديدعلل مالظب سيل ©
 :رورجم مسا : مالظ ٠ دئاز رج فرح ءابلا. : مالظب . وه هريدقت ًازارج هيف
 'قلعتم رورجمو راج : ديبعلل . «سيل» ريخ هلأل الحم ٌبوصنم ءابلاب ًأظفل
 . هنأ» ربخ عفر لح يف «ديبعلل مالظب سيل» ةلمجو . «مالظب
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 © ِباَتِماَددَس َىوقنأ نإ مهيوذبدسأ
 أدتبمل ربخ عفر لحع يف حتفلا ىلع ينبم مسا : فاكلا : نوعرف لآ بادك ©

 هيلا فاضم : بأد . فاضم وهو بأد لثم ءالؤه بأد : ريدقتب فوذحم

 فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لآ . فاضم وهو ةرسكلاب رورجم

 نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب . ةحتفلاب رورجم هيلا فاضم : نوعرف .ًاضيأ
 . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع : واولا : مهليق نم نيذلاو ©

 راج : لبق نم . نوعرف لآ وهو رورجم ىلع فوطعم هنأل رج لحم يف حتفلا

 مهلبق نم اورقتسا نيذلاو : ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض : «مهاو

 . ال لح ال «نوعرف لآ بأد» لوقلل ةيريسفت : ةلمجلا : تابآب اورفك ©
 لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو

 . اورفكب قلعتم رورجبو راج : تايآب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف
 ةرسكلاب ميظعتلل رورجب هيلا فاضم : هللا ةلالجلا ظفل : مهذخأف هللا ©

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ذأ .ةيببس : ءافلا : مهذخاف

 لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا ريمض : «مه» و وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم
 . عابشالل مضلاب ميما تكرح مدقم هب

 : بونذب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا ةلالجلا ظفل : مهيونذي هللا ©

 ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض : «؛مه) و مهذخأب قلعتم رورجمو راج

 . مهبونذ ببسب يأ

 هللا .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح :َّنإ : باقعلا ديدش ّيوق هللا ْنِإ ©
 عوفرم «ْنِإ) ربخ :يوق .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنإ) مسا : ةلالجلا ظفل

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : باقعلا .اهل ٍنأث ربخ : ديدش .ةمضلاب
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 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مهب لح ام ىلإ ةراشا مسا : اذ : ملل هللا نأِب كلذ ©
 :رج:فرح.ءايلا : ّنأب . باطخخ فرح فاكلاو دعبلل : ماللا . أدتبم عفر

 بوضنمم اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو ُبصن فرح : نأ .
 ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهربخنو اهمسا عم نأ» و . ةحتفلاب ميظعتلل

 . هللا نأ بسب مهب لح يذلا كلذ يأ «كلذ» ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ٠ ١ . تاو نعي يف فرح ا(

 ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف يهو . نوكي : هلصأ : : ًاريغم كي ©
 ءاقتلأل واولا تفذحو ًازاوج فيفختلل ةفيذملا نونلا هرمخآ ا همزج
 ةريدقت ًازاوجت هيف رتتسم ريمض (نكيال مس او .'بجاو فذنلا اذهو نيئكاسلا

 عاف مسأ ةقيصب رهو. ةحسفاب برصتم اهربخ : اهحم وه

 بروصنم !ًاًريخم» لعافلا مسال هب لوعفم : .ةمعن : موق ىلع اهمعنأ .ةمعن ©

 هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ..حتفلا ىلع ينبم ضام لعفا : مغنأ . ةحتفلاب
 بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفم ريمض : ؛اه» واوه هريدقت ًانوج
 يف «نوق لع اهمعنأ» ةلمجو .معنأب قلعتم رورجمو راج : موق ىلع .هب لوعفم
 . ةمعنل - تعنا- ةفص بصن لحم

 لعف : اوريغي انأ ىلإ) ىنعمب ةياغو . رج فرح : ىتج : اوريغي ىتح ©

 واولاو . نوثلا فذح هبصن ةمالعو «ىتحا دعب ةرمضم نأل بوصنم عراضم

 اهدعب امو ةرمضملا 4نأ» و . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم اف لصتم ريمض

 ةلمجو. . ًاريغمب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىتحب رج لخم يف ردصم ليوأتب
 ْ . اهل لحم ال ةرمضمجلا 1نأ» ةلص «اوريغي)»

 هب لوغفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ::ام : مهسفنأب ام ©

 زج لحم يف'نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض !«مهل او رورجمو راج : سفنأب

 تك



 ام : ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةفاضالاب
 نم اهل لحم ال ةردقملا لوصوملا ةلص ةلمجو . مهسفنأب رقتسم وهام وأ رقتسا

 . بارعالا

 : عيمس . تبرعأ ::هللا نأ . ةفطاع : واولا : ميلع عيمس هللا ْنأو ©

 نأل ٍناث ربخ : ميلع . نولوقي ال عيمس يأ . ةمضلاب عوفرم ّنأ» ربخ

 . نولعفي اب ميلع : ىنعملاو ًاضيأ ةمضلاب عوفرم

 9 53 قل - خس ع 7-0 ص ةمرأل 2٠ 7 ري

 .6 مام ْم هتك م هلت نمذلودويِفلَء نك 2
 سمس ليو عر سو 2ث و

 © نطو لكي َنوَعَو ]و و طيش
 اذه : مهبر تايآب اوبَذك مهلبق نم نيذلاو نوعرف لآ بادك © .

 فاضم : مهبر : نيسمخلاو ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف هبارعإ قبس ميركلا لوقلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : !مه» و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلإ

 | . ةفاضالاب رج لحم ْ

 ىلع ينبم ضام لعف.: انكلهأ . ةيببس : ءافلا : مهيونذي مهانكلهأف ©
 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : 4ان» و . انب هلاصتال نوكسلا

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «(مه» و لعاف

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و . مهانكلهأب قلعتم رورجمو راج : بونذب

 برعتو ؛ انكلهأ ١ ىلع واولاب ةفوطعم : انقرغأو : نوعرف لآ انقرغأو ©
 رورحم هيلإ فاضم : نوعرف . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لآ . اهبارعإ

 . ةيملعلاو ةمجعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتنفلاب :

 ةنونملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك . ةيفانثتسا : واولا : نيملاظ اوناك لكو ©

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . مهلك هلصأو ةفاضالا نع عوطقم هنأل
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 ماس: ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم « ناك 9 ربخ : نيملاظ . ةقراف فلألاو

 . عفر لحم يف "نيماظ اوناك» ةيلعفلا ةلمحلاو . درفملا نيونت نع صضومع نونلاو

 1 «لك١ ربخ

 © قويا يفاوركك نا يو ل 01 هوو
 هنت مسأ: رش ا. .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ٌباودلا رش نإ ©

 : انه ٌباودلاب دارملاو ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : باودلا ةحتفلاب بوصنم

 . مهل ًاريقحت ةرفكلا انه مهب دارملاو . سانلإ رش نا يأ . سانلا

 هيلإ فاضت : هللا . ةحشفلاب بوصنم ناكم فرظ دنع : نيذلا هللا دنع ©
 انِإ) ربخ عفر لحم يف لوصوم مشا : نيذلا .ةرشكلاب ميظعتلل رورحم

 " لضْتم ريمض واولاو ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك ©

 ْ .ا لع ال لوصولا ةلص : ةلمملاو . ةقرام فلألاو لعاف عقر لح يف

 ! ىلع ينبع لصفنم عفر ريمض: مه . ةيليلعت ءافلا: نونمّؤي ال مهف ©
 عوفرم عراضم لعف نونمؤي ا لمع ال ةيفاثا لا ادتبم عفر لع يف نوكسلا

 : يف «نونمؤي ال» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم يمض واولاو نونلا توبشي

 8 «مه) ريخ عفر لحم

 © نوف رك ف مربع نوفي 2 مديد عدلا 01

 ةيآلا يف (اورفك نيذلا» ةلج نم لدب : ةلمجلا: مهنم تدهاع نيذلا ©

 نؤكسلا ىلع ىنبم ضام لعف : دهاع . تبرعأ ؛ نيذلا . ةقباسلا ةميركلا
 | لحجب يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كزحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 : نييئاغلا زيمض : «مها و تدهاعب قلعتم رورجتو راج : مهنم . لعاف عفر
 . ال لوصوملا ةلص ؛مهنم تدهاع# ةلجو نمب رج ل يف نوكسلا لع ينبس

 . اه لحب
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 .نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نوضقني . ةفطاع : مث : نوضقنب مث ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو

 : «مهل و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : دهع : ةرم لك يف مهدهع «©
 رورجمو راج :لك يف .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض
 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : ةرم . نوضقنيي .قلعتم

 ةيآلا يف ةدراولا « نونمؤي ال مه ١ ىلع واولاب ةفوطعم : نوقتي ال مهو ©

 . اهبارعا برعتو . ةقباسلا ةميركلا

 ه8 نك ملة رهن ِهرْوَوتَق يلو مدَيَصتاَدَو 0و واق ردد هدرا يقل هيو تأ
 (ْنا» نم ةنوكم : اّمإ . ةيفاننتسا : ءافلا : برحلا يف مهّنفقشت اًمإف ©

 حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نفقثت . ةدئاز حام و مزاج طرش فرح

 ريمض لعافلاو . ْنِإِب مزج لحم يف طرشلا لعف ةليقثلا ديكوملا نونب هلاصتال

 نيبئاغلا ريمض «مهاو ال لحم ال ديكوتلا نونو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 يأ . فقثتب قلعتم رورجمو راج : برحلا يف . هب لوعفم بصن لحم يف
 . برحلا يف مهتفداصن

 ىلع ينبم رمأ لعف : درش طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : مهي درشف «

 رورجمو راج : مهب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو .نوكسلا
 كتاداعم نع ىنعمب ءابلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (« مه » و درشب قلعتم

 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «مهبدرشف» ةلمجو»
 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : مهفلخ نم ©

 لوصوم ةلصب قلعتم فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : فلحخ .هب

 نم مهءارو ىنعمب . مهفلخ رقتسم وه نم وأ رقتسا نم ريدقتب ةفوذحم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو .رافكلا

 ريمض «مهاو (ْنِإ) تاوخأ نم لعفلاب هبشم فرح :ّلعل : نوركذي مهلعل ©

 را



 ' عراضم لغف : نوركذي «ٌلعلا مسا بصن لحم .يف نوكسلا ىلع.ينبم نيبئاغلا

 ١ .نؤركذتي هلصأو لعاف عفر لحم يف لصتم' ريمض واولاو نونلا توبشي عوفرم
 «لغلا» ربخ عفر لحم يف «نوركذي» ةلمجو . لاذلا ٍددشف لاذلاب ءاثلا تمغدأ

 . كديغو نوركذتي مهلعل يأ ًاراصتخا لوعفملا قذحو

 210 ا مكر ر[2 د 117 612 تا 20 6 00
 © 000 نإ ءاَوَساعمِهلدِم هناي ايي رك مكاَقاَل كيلا
 ىلع. : واولاب ةفوطعم : مهبلا ذيئاف ةنايخ موق نم ٌنفاخت امإو©

 ,برتغتو ةقباسلا ةنميركلا ةيآلا يف ةدراولا ؛ مهب درشف بزحلا يف نفقتت اّمإ»

 : . ةحتفلاب بوصنم هب.لوعفم : ةنايخخ .. اهبارعإ

 ىنعمب . أعم مهيلا ذبملاو ذبانلا نم لاحب قلعشم رورجتو راج : عاوس ىلع ©

 . ةرادعلا وأ ملعلا يف ءاوتسا ىلع نيلضاح

 5 ١ لملاب يشم ديكو بمن فرح 5 َنِإ : نينئاخلا بحي ال هللا نإ
 : . اهلل لمن ال ةيفان : ال .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم (نإ١! مسا: : ةلالجلا ظفل

 :هريدقت ًاناوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو .ةمضلاب عوفرم: عزاضم لعف : بحي
 .نونلاو .' ماس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم هب. لوعفُم : نينئاخلا . وه

 :ريختا عفر لحم يف «نيئئاخلا بحي الا ةلمجو . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع
 0 ا . 4نِإ»

 22 رع 207

 روج كارثه را ه4

 3 0 اورفك نيذلا ٌنيسحت الو«
 :نوتب ةلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نبسحي . ةيهان نوكت نأ زوحيو ش

 ' لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةليقثلا ديكوتلا

 ا واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم 'ضام لعف :اورفك

 :«لوضؤوملا ةلص ةاورفك» ةلمحو . ةقراف فلآلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
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 . مهتميزبب انئاضق نم اوتلفأ مهنأ : ىنعملاو «اورفكا بارعإ برعت : اوقيس ©

 ال مهنإ ىلع لعفلا عقو ليقو نأ تفذحف اوقبس نأ : هلصأ هيف ليقو

 ىنعمب ٍناث لوعفم وأ لاح بصن لحم يف ؛اوقبس» و ةلص الا . نوزجعي
 اهالت امو انإ» و !مهنإ» يف «نا» ريخ عفر لح يف نوكت نأ زوجيو . نيقباس

 «نبسحي) لعاف نوكي نأ زوجيو (نبسحي» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب
 . لوألا لوعفملا «نيذلا»و . هلبق ام ىلع دوعي ًارتتسم

 : «مه١ و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: نوزجعي ال مهْنِإ ©
 : نوزجعي اهل لحم ال ةيفان : ال. «نإ» مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عياضم لعف
 لح يف «نوزجعي ال» ةيلعفلا ةلمجلاو . انثوزجعي ال يأ ردقم «انا اطومعمو

 . هّنإ» ربخ عفر

 وبوس يل طز نسوي محلتسأرأودَوَو ٠٠١
 لاول م وروذ نم نتوَونوواَرأَع
 © نوال موكل قط ل يبس وعام

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اودعأ . ةيفانئتسا : واولا : مهل اودعأو ©
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضنم نأ ش

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و اودعأب قلعتم رورجيو راج :مهل .ةقراف فلألاو

 . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: ةوق نم متعطتسا ام ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : عاطتسا . هب لوعفم بصن

 لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتللا عفرلا

 لحم ال لوصوملا ةلص «ةوق نم متعطتسا» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . «ام» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ةوق نم . اهل
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 أ هيلا فاضم : ليخلا . «ةرق نم» ىلع واولاب ةقرطعم : ليخلا طابر نمو ©
 ةغيط ىلع «طابر# نأل هللا ليبس يف ةطوبرملا ليخلا نم ىنعمب ةرسكلاب رورجم
 ”. .ًاطابرو ًاطبر طبري طبر : هلعف ردصم يه وأ «لوعفما ىنعمب («لاعف)

 يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عياضم لعف : هي نوبهرت ©
 ام» ىلا عجري ريمضلاو نوبهرتب قلعتم رورجمو راج : هب . لعاف عفر لحم

 1 ' . «متعطتسا

 ظفل هللا . ةحمفلاب بوصنم هب لوعفم : ودع : مكودعو هللا ودع ©

 : ودع) ىلع ةفوطعم : مكودعو .ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :ةلالجلا

 ! رج :لحم يف مضلا ىلع يتبم لصتم ريمض : فاكلا . اهبارعإ برعتو هللا
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 :يف 'مه» لع ةفوطعم : نيرخآ . ةفطاع : واولا : مهنود نم نيرخآو ©

 : نع:ضوع نونلاو لاس ركذم عمج اهنأل ءايلاب ةرورجم (ودع# لع وأ (مملا
 «نيرخآ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم زورحبو راج : نود نم. درفملا يف ةكرحلا
 ' . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةرفكلا نم مهريغ نم يأ

 .'نيرخآل - تعن  ةفص . رج لحم يف ةلمجلا : مهنوملعت

 | «نوبهرت» بارعإ برعت : نوملعت . اه لمعال ةيفانا:ال : مهثوملعت ال ©

 ٍ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه)و

 .لعف : ملعي . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ادعبم : ةلالجلا ظفل : مهملعي هللا ©
 «مهاو .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو .ةمضلاب عرفرم عراضم

 , ؟مهملعي» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 ها . أدتبملا ربخ عفر لح يف
 .ينبم مزاج طرش مسا : ام . ةيفاننتسا : واولا : ءيش نم اوقفنت امو ©

 اهدغب يذلا لعفلا نأل اوقفنتل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 أب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : اوقفتت . هلوعفم فوتسي مل «قفنت»
 : فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .نونلا فذح همزج ةمالعو
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 .«ام» نم ةفوذحم لاحب ٌقلعتم رورجيو راج : ءيش نم . ةقراف

 ظفل هللا . اوقفنتب قلعتم رورجيو راج : مكيلا ٌفوي هللا ليبس يف ©
 باوج عراضم لعف : فوي . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :ةلالحلا

 ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخآل فذح همزج ةمالعو اهب موزجم طرشلا
 ةمالع ميملاو ٌفويب قلعتم رورجبو راج : مكيلإ .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم
 ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج همكيلا فوي» ةلمجو . روكذلا عمج

 فرح ؛ نم » لعج هلاح يف أدتبم عفر لحم يف « ام ١ بارعإ زوجيو . .اه لحم

 يفف الحم بوصنم نمب ًاظفل رورجم يأ هب ًالوعفم ؛ءيش» و ًادئاز . رج
 نوكتو «ام» تعفتراف هلوعفم فوتسا دق «ام» دعب لعفلا نوكي ةلاملا هذه

 . «ام١ ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلا

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : منأ ةيفانثتسا : واولا : نوملظت ال متنأو ©

 عراضم لعف : نوملظت .اهل لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم
 «معنأل بخ عفر لحم يف «نوملظت ال١ ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف

 ه ذيل يتازغإل رئالا تسكر يؤكل + 7١
 . مناج طرش فرح : ّْنِإ . ةيفانتسا : واولا : ملسلل اوحنج ْنِإو ©

 لحم يف طرشلا لعف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :حنج
 :ملسلل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : واولا . نب مزج
 . اوحنجب قلعتم رورجمو راج

 حنجا . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : هللا ىلع لكوتو اهل حئجاف ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف
 «امل حنجاف» ةلمجو . ثنؤتو ركذت ملسلاو حنجاب قلعتم رورجتو راجب : اهل
 (حنجا)ا ىلع واولاب ةفوطعم : لكوتو . مزج لحم يف نرتقم مزاج طرش باوج

 لكوتب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هللا ىلع .اهيارعإ برعتو
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 ' . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : ميلعلا عيمسلا وه هنإ ©
 ! ريمبض : وه . نإ مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو
 , - هّنِإ - يف ىف ب ءاهلا ريمضلل ديكوت بصن.لحم يف حتفلا لع ينبم لصفنم عفر

 زوو عيمسلل - تغن  ةفص : ميلعلا . ةمضلاب عوفرم نإ ربخ : عيمسلا

 ريمض : انوه» برعت نأ زوجيو . ةمضلاب ًاعوفرم ّنإل ًايناث ًابخ نوكت نأ
 عفر لحم يف نوكت نأ نكميو . بارعإلا نم هل لح ال داع فرح وأ لصف
 | ريخ عفر لحم ؛ يف“ عيمسلا وهل ةيمسالا ةلمجلاو (وه) ربحا من ؟عيمسلا١ وأدتبم

 . «(نإ»

 00م

 © نينو رو مرسل ةبأَكراوه دَمَكَبَمحََر 1ريال 13
 ٠ . مثاج طرش فرح : ْنِإ . ةفطاغ : واولا : كؤوعدخي نأ اوديرب ْنإو ©

 | فذح : همزج ةمالعو ناب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : اوديري

 | فرخ : نأ . ةقراف فلألاو لعاف عقر لح يف لصتتم ريمض : واولا .نونلا

 : هيصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف : اوعدخي . بصان يردصم

 لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :' واولا .نوئلا فذح

 , يف ردصم ليوأتب اهالت امو ْنأ»و هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 000 : . «ديريا لعفلل هب لوعفم بصن لح

 ' ديكؤتو بصت فرح : نإ .طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : هللا كبسح ّنإف ©
 ' لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلاب بوصنم «نإ» مسا : بسح . لعفلاب هبشم
 ؛ ةمبقلاب ميظعتلل عوفرم ْنِإ ربخ : هللا .ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

 .٠ مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج اهلا كبسح َنإف» ةلمجو
 . لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض: وه : هرصب كديأ يذلا وه ©

 , اوه» ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . أدتبم عفر

 ! «يذلا» ةينلكو هل لحم ال داع فرح وأ لصف ريمض : اوه» نوكت نأ زوجيو
 : حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :.ديأ . ةلالجلا ظفلل - تعن أ ةفص عفر لحم يف

 ' ىلع ينبم 'لصتم ريمض ؛فاكلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتشم ريمض لعافلاو
 ' . اهل لحم ال لوصؤملا ةلص «كديأ» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف حمفلا
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 يف رسكلا ىلع يئبم لصتم ريمض ءاهلاو . كديأب قلعتم رورجمو راج : هرصنب

 ةمالعو كديأب قلعتم رورجيو راج : نينمؤملاب . ةفطاع : واولا : نيثمؤملابو ©

 هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج
 هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذحف . كلوح نينمؤملا فافتلاب كديأو : ىنعمب

 . هماقم

 :وثازيتلا هير ازادهقلت ذييزازيكللم 7
 «© 1 يرع دهب تلأ ماكل

 .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : فلأ . ةفطاع : واولا : مهيولق نيب فلأو ©

 بوصنم ناكم فرظ : نيب . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : بولق . فاضم وهو فلأب قلعتم . ةحتفلاب
 . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض : !مهاو

 ىلع ينبم ضام لعف : قفثأ . مزاج ريغ طرش فرح : ول: تقفئأ ول ©

 حتفلا ىلع ينبم لصنم ريمض ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا !

 . لعاف عفر لحم يف :

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : ًاعيمج ضرألا يقام ©
 رورجمو راج : ضرألا يف . ©« ضرألا يف ام لك ١ ىنعمب هب لوعفم بصن
 وه ام وأ ضرألا يف رقتسا ام : ريدقتلا . ةفوذحم لوصوم ةلصب قلغتم

 نم لاح : ًاعيمج . احل لح ال ةفوذحملا لوصوملا ةلصو . ضرألا يف رقتسم

 . ةنونملا . ةحتفلاب بوصنم لوصوملا مسالا

 بارعإ برعت : تفّلآ . اه لمعال ةيفان : ام: مهيولق نبب تفّلأ ام ©
 ريغ ظرش باوج اهالت امو «ام» ةلمجو . تبرعأ : مهبولق نيب . «تقفنأل

 . اهل لحم ال مزاج

 نم لعفلاب هبشم فرح : نكل .ةيفانئكسا : واولا : مهثيب فلآ هللا نكلو ©
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 .ةجتفلاب ميظعتلل بوصنم «نكل» مسا :هللا .كاردتسالا ديفي ؟نإ» تاوخأ
 اهه» و فلأب قلعتم . ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : نيب تبرعأ : فلأ

 يف:«مهنيب فلأ» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 | : ءاطاو.. لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : ميكح زيزع هنإ ©
 : (نإ) ربخ' : زيزع .٠ «نإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 نإل اناث اخ نوكي نأ زوجيو زيزعل - تعن - ةفص : ميكح ٠ ةمضلاب عوفرم

 . ةمضلاب ًاعوفرم

 8 يوليو هبي 0 01 و و ش
 بصن لم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم .: يأ . ءادن ةادأ/: اي: يبنلا اهيأ اي ©

 : لذبملا ظفل ىلع ةمضلاب ةعوفرم «ْيأ» نم لدب : يبنلا : هيبنتلل ةدئاز «اه» و
 ! ' . هلحم ىلع ال «ّيأ» هنم

 ..' ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبملا ربخ :هللا .ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع

 أ ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . «عما ىنعمب ةفطاع : واولا : كعبتا نمو ©
 : هلوك مغر صن لحم يف وهو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب هرخخآ كرح نوكسلا

 ' ىلع رورجملا رهاظلا هفطع نأل رجي الو  كبسح ريمض ١ رورجم ىلع افوطعم
 , نوكي وأ ًارصان هللا نينمؤملا نم كعابت ىفكو كاك . ىنعملاو . .عنتمم ىنكملا
 ' يتبم ضام لعف : عبتا . نونمؤملا كافكو هللا كافك : رتعمب ب يأ عفر لح يف

 . كوصوملا ةلص «كعبتا» ةلمجو هب لوعفم بصن لج يف حتفلا ىلع. ينبم

 أ «نما و «نما لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : نيْنمؤمْلا نم ©
 ضوع نوئلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ينايب رج فرح

 : . درفملا يف نيونتلاو ةكرحلا نع
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 َِّصَر

 و ٍلاَسَهْلا لكْنبتم رلضْرولأَيَي <2
 نونا 0 إنما اولي دوم
 ه نول / اوك ا

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : يبينلا اهبأ اي ©

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ضرح : لاتقلا ىلع نينمؤملا ضّرح ©
 هريدقت ًابوجو هيف قتسم يمض لعافلاو نيكاسلا ءافتلال رسكلاب هرخآ كرح

 ضوع نرنلاو ماس ركذم عمج هّنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نينمؤملا .

 0 رة
 . مهثح :ىنعمب

 رمأ اهيف ةيآلا : نيتئام اوبلغي نورباص نورشع مكنم نكي ْنإ ©
 صقان عراضم لعف : نكي . عناج طرش فرح : نإ . طرش ةروص ىلع
 ءاقثلال : واولا تفذحو هرمخآ نوكس همزج ةمالعو ْنِإب موزجم طرشلا لعف

 عنج ةمالع ميلإو ماتم ةنكي# ريخب قلمتس رورو راج : كلم . نينكاسا

 : واولاب عوفرم دوقعلا ظافلأ نم رخخؤم «نكي» : مسا : نورشع . روكذلا
 : نورباص . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل

 باوج عراضم لعف : اوبلغي : واولاب اهلثم ةعرفرم نورشعل - تعن - ةفص
 لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا فذح همزج ةمالعو نإ موزجم طرشلا

 ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيتتام . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 مزاج طرش باوج ؛نيتئام اوبلغي» ةلمجو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

 . بارعإلا نم احل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ

 اهلبق ام ىلع : واولاب ةفوطعم : ًافلأ اوبلغي ةئام مكنم نكي ْنِإو ©
 .ةحتفلاب بوصنم هأفلأ» و ةنونملا ةمضلاب ةعوفرم «ةئام١ و اهبارعا برعتو
 . ناتركن اهمأل ةنونملا
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 للا .. «أفلأ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : اورفك نيذلا نم ©

 أ ينبم ضام لعف : اورفك . نمب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصونم مسا
 | لغاف عفر لح يف لصتم ريم : واولاو . ةعامجلا واؤب هلاضتال مضلا ىلع

 . لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلألاو

 : و لعفلاب هبشم ديكوتو ابصن فرح : نأ . رج فرح :: ءابلا : موق مهنأب ©

 :'موق . 1ْنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض : !مه»

 رج لجغ:يف ردصم ليوأتب اهالت امو (نأ» و . ةمضلاب عوفرم ْنأ) ربخ

 01 . اوبلغيب قلعتم رورجملاو راجلاو موق مهنأ ببسب : ىنعملاو . ءابلاب

 ' نومهفي ال ىنعملاو . موقل - تعن - ةفص عفر لحم يف : ةلمجلا: نوهقفي ال ©
 ' نؤنلا توبثب عوفرم عراضم لعف : توهقفي . ال لمع ال ةيفان : ال . قحلا

 : , لعاف عقر لح يف لصتم ريمض والا : ةسمخلا لاعفألا نم هلا

 مقلي امعَصوُمَف اف لاق َقَحرعلا < |

 ٍنيلأَِإيتلا مقِنُكينإَوْنك 57 >
 0 ديمه هلا

 . لح يف ختفلا ىلع ينبم فقخب قلعتم نامي فرظ : مكنع هللا فقخ نآلا ©

 ينبم ضام لعف : ففح . مالكلا هيف متي يذلا تقولل فرظ وهو بصن

 | قاعتم رورجتو راج : مكنع :ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا .حتفلا ىلع

 أ ٠ روكذلا عمج ةمالع ميلاو ففخب

 ' برعتو (ففخا ىلع : واولاب ةفوطعم : ملعو : ًافعض مكيف ّْنأ ملعو ©

 , ببصن فرج : نأ .'وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . اهبارعإ
 ميملاو مدقم «ْنأ) ريخب قلعتم رورجمو زاج : مكيف 0 ٠

 ' امو «نأ» و .ةحتفلاب بوصنم رخؤم نأ مسأ : افعض ؛.روكذلا عمج ةمالع

 1 . ؛ملع» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب : اهالت
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 طرش فرح : نإ . ةيفاننتسا : ءافلا : ةرياص ةئام مكنم نكي نإف ©
 همزج ةمالعو نإ موزجم طرشلا لعف صقان عراضم لعف : نكي . مزاج

 قلعتم رورجمو راج : مكنم ..نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو . هرخآ نوكس
 ةفص : ةرباص . ةمضلاب عوفرم رخؤم اهمسا : ةئام . مدقم « نكي 2 ربخب

 . اهلثم ةعوفرم ةئامل - تعن -

 اهل لح ال ءافلاب نرتقم ريغ مزج طرش باوج : ةلمجلا : نيتئام اوبلغي ©
 فذح : همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا باوج عراضم لعف : اوبلغي
 «نيتئام) و . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .نونلا

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ىنثم هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم
 اهلبق ام ىلع : واولاب ةفرطعم : نيقلأ اويلغي فلأ مكذم نكي ّْنِإو ©

 . اهبارعإ برعتو 0
 رورحب هيلا فاضم : هللا . اوبلغيِب قلعتم رورجمو راج : هللاو هللا نذإب ©

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانئكسا : واولا : هللاو . ةرسكلاب ميظعتلل 1

 . ةمضلاب

 . فاضم وهو أدتبملا ربخب قلعتم ناكم فرظ : عم : نيرباصلا عم ©

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيرباصلا

 . هتكرحو درفملا نيونت

 201 مآ 1 1 221
 َنوُذِرؤوضْراْلاَو جي اد أورد 5و

 و 744 و 0 ١

 0 دكا ذب ردو ايداع

 حص» ىنعمب مات ضضام لعف : ناك . اهل لمع ال ةيفان : ام : يمنل ناك ام © .

 . ناكب قلعتم رورجمو راج : يبنل .«ىغبنا وأ ماقتسا وأ

 عراضم لعف : نوكي .بصان يردصم فرح : نأ : ىرسأ هل نوكم نأ © 1

 قلعتم رورجيو راج : هل . ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بروصنم صقان

 د5”



 ىلع ةردقلا ةمضلاب عوفرم رخؤم «نوكي» مسا : ىرسأ ؛مدقم نوكيا ربخب

 «ناك» لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «ْنأ) و . رذعتلل فلألا

 : . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا ْنأ» ةلص «ىرسأ هل نوكي» ةلمجو

 ّْ . يك : انه اهانعمو رجو ةياغ فرح : ىتح : ضرألا يف نخثي ىتح ©

 ةحنفلا هبصن ةمالعو ىتح دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : نخشي
 يف ٠ لتقلا رثكي ىتح : ىنعمب وه هريدقت ًازاوج هيف رتتبسم ريمض لعافلاو
 ' ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ) و . نخشيب قلعتم رورجبو راج : ضرألا

 . ةلص «نخشي» ةلمجو . ناكب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم

 ّْ - اه لعال هند

 :هريدقت:فوذحم ادتبمل ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : ايندلا ضرع نوديرت ©
 .نونلا تؤبثب عوفرم عراضم لعف :نوديرت . ةيفانئتسا نوكت نأ زوجيو متنأ
 ' بوصنم هب لوعفم ؛ ضرع . لعاف عفر لحم يف لضتم ريمض : .واولاو
 ' ةرذقملا ةزنكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم ؛ ايندلا . ةحتفلاب

 001 . رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع

 ّْ عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةفطاع : وارلا : :ةرخآلا ديرب هللاو ©

 :..ةرخآلا. . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةمضلاب ميظعتلل
 | عفر لح يف «ةرخآلا ديري» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 | ينعي - لباقتلا ىلع - ةرخآلا ضرع مكل ديري هللاو : هانعمو . أدتبملا ربخ

 : . هيلا فاضملا ءاقباو فاضملا : :فذحف ةرحآلا باوث

 ..ةمضلاب ميظعتلل عرفرم أدتبم : هللا راولا: ميكح زيزع هللاو ©

 .ةمسضلاب نامورم ةداجا طفل ناخ : ميكح زيزع

0001 
 ١ © ملي م مدعم لق ابنك هالؤأ ه- 0 قيسولا لس

 نك هريدق يوجب فوقع هيو . ةمضلاب موفرم ادت : بانك و دوجول
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 .«باتك» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج :هللا نم .دوجوم وأ

 وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قبس
 ةلمجو .حوللا يف هتابثإ قبس هللا نم مكح الول ىنعمب . هتابثإ قبس يأ

 . باتكل ةفص عفر لحم يف ؛هتابثإ قبس»

 ريغ طرش باوج اهنأل بارعإلا نم اه لح ال: : ةلمجلا : أم يف مكسملا © ٠

 .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : سم .«الول» باوج يف ةعقاو : ماللا .مزاج

 ميملاو . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ام . رج فرح : يف . روكذلا عمج ةمالع

 ليلعتلا ديفت انه «يف» و . مكسمب قلعتم «ام ينف» رورجملاو راجلاو . يفب رج

 ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متذخأ ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع يثبم لصتم ريمض

 نم ءادفلا نم متذخأ ام ببسب : ىنعملاو اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلاو

 . ىرسألا

 - تعن  ةفص : ميظع . ةمضلاب عرفرم «سم» لعاف : باذع : ميظع باذع ©

 . ةنونملا ةمضلاب هلثم عوفرم باذعل

 #8 رك وعن هما وفدا بيِلَماللَسومِي يأ 4 0 ع - 2200
 اولكف مئانغلا مكل تحبأ دق : هانعم فوذحم ببسلاو ةيببس : ءافلا : اولكف ©

 لاعفألا نم هعراضم نأآل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولك . متمنغ امث
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخملا

 ىلع ينبم لوصوم مسا "ام) و رج فرح ؛نما نم ةنوكم : مقتمثغ امم ©

 نوكت نأ زوجيو . اولكب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا
 لعف : متمنغ . «نم١ هيلع تلد افوذحم «اولك» لوعفمو ةيضيعبت «نم»

 لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
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 لوصوملا ةلص «متمنغا ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف

 هن لوعفم هلأل لحملا بوصنم هفوذحع ريمصض لوصمزلا ىلا دئاعلاو ا لحم ال

 نطل لوسفلا نع ةبئاث فص وأ عيدقلا نم لاح : لالخ : ًابيط ًالالح ©

 -تعن د ةفص : ًابيط . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم لالخ الكأ يأ - ردنصملا

 . ةنونملا ةحتفلاب هلثم بوصنم ًالالجل

 ٠ اهبارعإ برعتو ؛اولك» ىلع واولاب ةفوطعم اوقتاو : هللا اوقتاو ©

 نافل. لمقاب يعم ديكو صن نس: ا: ميحر روقغ هللا نإ ©
 ّنإل نارتخ : ميحز زوفغ . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم (ّنِإ] مسا : ةلالجلا
 : '' . ةمضلاب ناعوفرم

 و ُُ 05 احد و هيرس

 ا وعل 6 ا 7
 0 © دول 0 ع

 ٍبصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . دونا: + يبقا اهيل اي

 ظل / عابتا ىلع ةمضلاب عوفرم «يأ» نم لدب : يبنلا . هيبنتلل ةدئاز « اها و

 , اهلحم سيلو «يأ»

 : لضافلاوأ نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلب ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 : رورجمو زاج : يديأ يف . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 . 'مكيديأ يف رقتسم وه وأ رقتسا نمل : اهريدقت ةقوذحم:لوصوم ةلصب قلعتم

 : مسالا رج ةمالغو : بارعإلا نم اهل لحم ال ةفوذجملا لوصوملا ةلصو
 . يف مضلا نلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . لقفللءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 دس 6”57



 رورجيو راج : ىرسألا نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لح
 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو « نم ١ لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 : مهل لق يأ . ةردقم ةيلعف ةلمج «لق» لوعفمو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 . اولوق

 بصن لع يف : ةلمجلا : ًاريخ مكتؤي ًاريخ مكبولق يف هللا ملعي نإ ©
 عراضم لعف : ملعي . مزاج طرش فرح : نإ . ةردقملا ؛اولوق» لوعفم :

 ءاقتلال رسكلاب كرحو هرصخآ نوكس همزج ةمالعو ْنإِب موزجم طرشلا لعف
 راج : بولق يف .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا .نينكاسلا

 ةفصب قلعتم هلنأل ؛ًاريخ» نم لاح بصن لح يف وأ ملعيب قلعتم رورجمو
 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا . هنم ةمدقم

 لعف طرش باوج : تؤي . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اريخ . روكذلا
 ريمض لعافلاو ةلعلا فرح  هرخآ فذح  همزج ةمالعو ْنِإِب موزجم عراضم
 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتْشم
 هنأل ةنونملا ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ًاريبخ . لوأ هب لوعفم بصن
 . ةركن مسأ

 ىلع ينبم لوصوم مسا ءاما و رج فرح «نم» نم ةنركم : مكذم ذخأ امم ©

 ضام لعف : ذخأ . ًاريخب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا
 ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم
 ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ذخأب قلعتم رورجمو راج :مكنم .وه هريدقت
 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «مكنم ذخأ»

 مزج ةمالعو اهبارعإ برعتو ؛مكتؤي» ىلع واولاب ةفرطعم : مكل رفغيو ©
 عمج ةمالع ميملاو رفغيب قلعتم رورجمو راج : مكل . هرخا نوكس لعفلا

 . روكذلا

 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا .ةيفانئتسا :واولا : ميحر روفغ هللاو ©
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 كمة ْربَم تم لاو اَحدَقَف كضجأومإَو ١ ٠7<
 © يعلو

 . مزاج طرش فرح : . ةفطاع : واولا : ةشايخ هيرب او*

 را فل وج ةداص ب مو هلا لعق اضم ل

 ل ف معقل لح ينم لصتم يس فلكل : ةسحفلاب بوصتم ب

 ا . ةفاضإلاب

 ف لستم ريف : دولا . ةعايجلا واب هلال ملا لع بم ىف

 | عيل ةبوصتم هب لوصقم : ةلالشلا طفل هلا : ةقراض فئألاو لاش ف

 ْ ش . ةحتفلاب

 يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق رج فرح : ليق نم ©

 ْ: .رثكلاب كلف نم ؛ ريدناو ائاخب قلم ددرجلاو راو نمي رج لع

 ىلع ينبم ضام لعف : نكمأ . ةيفانئتسا وا ةفطاع : ءافلا : مهنم نكمأف ©

 يل لس ما هس سس لاش نق
 ريمض امه» و نكمأب قلعتم رورجو راج : . لوعفملا فدحب

 ١ ميظعتلل عوفرم ًأدتبم : هللا . ةيفائئتسا : (: ميكح ميلع هللاو

 1 . ةمقلاب اعرف أدتملل ناب! كس ميل .ةمضلاب

 تر



 ف ءميطتأك هلومأ أوه جو اوعلو مارد 7”

 ضيقه 5 7 ٠
 2 الموت نئمكحأم أوج روان

 لع ا و :هرصتس أنو اودي
 وو رص ومَا هه 1 8 نكت بو

 مسا : نيذلا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : اوئمآ نيذلا ّْنِإ ©
 ينبم-صضام لعف : اونمآ ٠ هَّنإ) مسا بصن لح يف حتفلا لع ينبم لوصوم

 لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض : واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 0 ةلمحو . ةقراف فلألاو

 اح 58

: 3 

 «اونمآ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : : اودهاحو اورجاهو ©

 فدحب ءادعألا اودهاجو مهئاطوأ اور جام : ا .اهبارعإ نابرعتو

 . ًاراصتخا نيلوعفملا

 ريمض : !مه» و اودهاجب قلعتم رورجبو راج : مهسفنأو مهلاومأب .٠

 . اهبارعإ برعتو «مهلاومأ» ىلع

 نم ةفوذحم لاحب وأ اودهاجو اورجاهب قلعتم رورجمو راج : هلئا لييس ُق ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . سفئألاو لاومألا ٠

 نيذلا» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم ناتملكلا : اورصنو اووآ نيذلاو ©

 فلألا ىلع ردقملا حتبفلا ىلع ينبم «ىوآ» لعفلاو اهءارعإ نابرعتو «اونمآ

 هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال فلألا تفذحو رذعتلا اهروهظ نم عنم ةفوذحملا

 نيرجاهملا مهناوخا اووأ ريدقتلا . ًاراصتخا نالوعفملا فذحو ةعامجلا واوب

 . مهورصنو
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 ا ّنإ) ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ضعي .ءابلوأ مهضعب كئلوأ ©

 فرح : فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم: ةراشا مسا : ءالوأ

 ١ ينبم نييئاغلا ريمض : «مه» و . ةمضلاب عوفرم ٍناث أدتبم : ضعب .باطخ

 ' عوفرم يناثلا ًادتبملا «ضعب» ربخ : ءايلوأ .ةفاضالاب رخ لحم يف نوكسلا ىلع

 ' مهضعبا ةيمسالا ةلمجلاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :: ضعب . ةمفلاب
 ! يف ضعب ءايلوأ : ىنعمب «كنئلوأ» لوألا أدتبملا ربحت عفر لح يف «ضعب ءايلوأ

 0 1 . ثارمملا

 ! ىلع فطغلا يواوب ناتقرطعم' : ناتلمجلا : اورجاهي , ملو اونمآ نيذلاو ©
 ' عمراوقبو اونما نيذلاو : ىنعمب اهبارعإ نابرعتو «اورجتاهو اونما نيذلا نإ»
 بلقو مزججو يفث فرح : مل . مكعغم ةئيدملا ىلا اوزجاب ملو نيكرشملا
 | ريمض : اولا نونلا فذح همزج ةمالعو ملي موزجم عراضم لعف : اوزنجاهي
 «نيذلا» و .ةيفانئتسا واولا نوكت وأ .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 1 . هربخ (ءيش مكلام» ةلمجو أدتبم

 : نإ ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ءيش. نم مهتيالو نم مكلام ©
 ١ قلعتم رورجمو راج : مكل .ةلمهم ةيفان : ام .ةميركلا ةبآلا ةيادب يف ةدراولا
 | يف !ءيشا) نم ةمدقم ةفصب قلعتم رورجملاو راج : ةيالو نم . مدقم ربخب
 : رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم نييئانغلا ريمض :. ؛مه»:و لاح بصن لحم
 ! هنأ. ىلع ًالحت عوفرم ًاظفل رورجم مسا ':ءيش .دئاز رج فرح :نم .ةفاضالاب

 . ثيروتلا رمأ يف مهولوتت نأ مكيلع سيل : ىنعمب . رخؤم أدتبم

 : بوصنم عراضم لعف : اورجاهي .رجو ةياغ فرح : ىتبح : اورجاهي ىتح ©
 : يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ىثح دعب ةرمضم نأب

 ! رج لحم يف ردصم ليوأتب اهألت امو «نأ» و . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم
 . بازعالا نم ال لحم ال ةيردضملا نأ « ةلص ؛اورجابي» ةلمحو . ىتحب

 ! طرش فرح : نإ ! ةيفاننتسا :واولا : نيدلا يف مكورصنتسسا ْنِإو ©
 '  لغف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضضام لعف : رصنتسا . مزاج
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 فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نب دج لحم يف طرشلا

 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 اوبلط ناو ىنعمب . مكورصنتساب قلعتم رورجمو راج : نيدلا يف . روكذلا

 . مهتئادعأ ىلع نيدلا يف مكترصن

 قلعتم رورجيو راج : كيلع .طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا :رصنلا مكيلعف ©

 نأ مكيلع بجاوف : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو . فوذحم مدقم ربخب

 ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم رخؤم ًادتبم : رصنلا . نيكرشملا ىلع مهورصنت

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج

 : موق ىلع . ىنعملا هيلع لد فوذحم ىنتتسملاو ءانتسا ةادأ الإ : موق ىلع الإ ©
 . مهنم موق ىلع الإ يأ رورجمو راج

 : نيب .موقل - تعن  ةفص رج لح يف : ةلمجلا : قاثيم مهثيبو مكنيب ©

 فاكلاو فاضم وهو فوذحم مدقم ربخب قلعتم ةحتفلاب برصنم ناكم فرظ
 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 نييئاغلا ريمض «مه» و اهبارعإ برعتو «مكتيبا» ىلع واولاب ةفوطعم : مهنيبو

 عوفرم رخؤم أدتبم : قاثيم . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . ةمضلاب

 عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانتسا : واولا : ريصب نولمعت امي هللاو ©

 «ام» و رج فرح : اب . ةمضلاب عوفرم هربخ (ريصبا و . ةمضلاب ميظعتلل

 قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعت . ريصيب
 ىلا دئاعلاو ال لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعت» ةلمجو . لعاف عفر لحم

 اهب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض : لوصوملا

 ءابلاب رج لحم يف اهدعب امو «ام١ و ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو . هنولمعت

 . مكلامعأب يأ
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 ضال دو تت مق ريت اهوا مكاو رتكررلَو ""
 0 ظ

 لا اورفك نيذلاو ©

 واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اورفك . أدتبم عفر لحم يف
 ةلمجو . ةنقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا
 ْ . اهل لج ال لوصوملا ةلص «اورفك»

 : . :أدتبملا نبخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ضعب ءابلوأ مهضعي ©

 ' ىلع ينبم نيبتاغلا ريمض : امه» و . ةمضلاب عوفرم اناث ًدتبم : ضعب

 .ةمضلاب عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ : ءايلوأ . ةفاضالاب رج لم يف نوكسلا
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم ضعب

 , لمعاال ةيفان "ال و مزاج طرش فرح ؛ْنإ» نم ةنوكم : الإ : هولعفت له

 ١ فذح : :همزج ةمالعو ْنإِب موزُم طرشلا لعف عراضم لعف : هولعفت . اه
 لضم ريمض : ءاهلاو . لعاف عفر لحم يف لصتتم ريمض : واولا «نونلا
 ! هللا هب مكرمأي ام اولعفت ال ْنِإ يأ هب لوعفم بصن لج يف مضلا ىلع ينبم
 ش ْ . ىلاعت

 . مق ماج طش باج ةلمجلا : رييك داسفو ضرآألا يف ةنتف نكت ©
 اوج «لضحت» ىنعمب مات عراضم لعف : نكت... اهل لح ال ءافلاب نرتقم

 0 ا ءاقتلال واولا تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو موزجم طرشلا

 ةنفب قلعتم رورجيو راج : ضرالا يف . ةمضلاب عوفرم !نكتا لعاف : ةنتف
 ' - تعن  ةفص : ريبك . اهبارعإ برعيو ؛ةنتف» ىلع : قاولاب فوطعم داسفو
 : . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم داسفل



 اوَضواوواءَنو السواح و 0 0

 #2 كبك رو فكم اح نوي ولام وأ

 اووآ نيذلاو هللا ليبس يف اودهاجو اورجاهو اونمآ نيذلاو ©
 ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةلمجلا هذه : نونمؤملا مه كئلوأ اورصنو

 ملاس ركذم عمج هنأل : واولا «نونمؤملا» يف عفرلا ةمالعو . نيعبسلاو ةيناشلا
 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

 ٌّقح يأ . ةلمجلا نومضمل ديكأت :ًاقح : ميرك قزرو ةرفغم مهل ًاقح ©

 نيئمؤملا ردصمل ةفص وه وأ ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم يأ . ًاقح كلذ

 مدقم ريخب قلعتم رورجمو راج : مهل .ًاقح ًاناييا اونمآ نيذلا مه : ريدقتب يأ
 : قزرو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةرفغم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 قزرل ةفص : ميرك . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم « ةرفغم ٠ ىلع واولاب ةفوطعم

 . اهلثم ةعوفرم

 5و س12 ل سو در 200 : رو راس

 مكحنم لب 1624 0 اهو دس نماوْماَءَِذْلاَ 976

 ورود

 ضلوا هْضُعب َ امهضعب راسل وأ

00 
 © ٌرلعوَدبْزحب

 ةيآلا يف ؛اونمآ نيذلا» لع : واولاب ةفدطعم : دعب نم اوثمآ نيذلاو ©
 مضلا ىلع ينبم مسا: دعبرج فرح : نم .اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا
 أم قاتم رورجلاو راش ةفاضالا نع هصاطخنل نمي رمج ل ين

 «اونمآ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : : اودهاجو اورجاهو ©

 . اهبارعإ نابرعتو

 عامتجالا ىلع لدي بصن لحم يف اودهاجب قلعتم ناكم فرظ : مكعم «©

 - هم روضعم

 را



 عمج ةمالع ميلاو . ةفاضالاب رج لحن يف لصتم ريمض فاكلاو . ةبحاصلاب

 : . روكذلا

 / لحت يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ ٠ ةدئاز ءاغلا : مكنم كئلوأف ©

 ربخب قلعتم رورجمو راج : مكنم . باطخ فرح فاكلاو . ِناث ًادتبم عفر
 ١ لوألا أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؟مكنم كئلوأ» ةيمنسالا ةلمجلاو «كلوأ» ًادتبملا

 : يف '«ءافلا» نوكت نأ زوجيو رركذلا عمج ةمالع «مكتنم١ يف ميملاو "نيذلا»

 ١ ىنعم نمضتي «نيذلا» لوصوملا مسالا نأل طرشلا باوجإ يف ةعقاو «كتلوأف»

 ا . «نما

 , قجنلم هنأل واولاب عوفرم ادتبم : ولوأ ةيفانقتسا : راولا : ماحرألا ولوأو ©

 ' يو ظفلت الو واوب بتكت ولوأ» ةملكلاو فاضم وهو ملاسلا ركذملا عمجب
 | اوذ» : ةدحاو عمج مسا يه ليقو . هل دحاو ال ووذ : ىنعمب عمجلا ةغيصب

 ٠ . ةرسكلاب رورجم هيلا" فاضم : ماحرألا .بحاص : ىنعمب

 ' : كمه» او'..ةمضلاب عوفرم ناث أدتبنم : ضعب ؛ ضعيب ىلوأ مهضعب ©
 : أدتْبملا ربخ : ىلوأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا .ىلع يثنبم نيبئاغلا ريمض ش

 ' مهلضعبا ةيمسالا ةلمجلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم .يناغلا

 ' قلغتم زؤرجمو راج : ضعبب اولوأ» لوألا أدتبملا ربخ عفر لحم يف «ىلوأ
 : . بناجأألا نم ثاريملا ف ضعبب ىلؤأ مهضعبو : ىنعمب لوأب

 فانغم : ةلالجلا ظفل هللا . ةفوذحم لاحب قلعتم زورجيو راج : هللا باتك يف
 ش . هللا باتك مكح يف يأ ةرسكلإب ميظعتلل رورحم هيل

 1 أ لاب هش ذي بصت فرح : ذل: ميلع ميش لكي هلا نإ ©

 1 ير راج لكب ٠ ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ) مسا : ةلالجلا ظفل

 ! نإ ربخ ميلع . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش :٠ ميلعب قلعتم

 ' ! 2. ةمضلاب عوفرم

 دلع داع د
 تك



 *# ةبوتلا ةروس بارعإ ©

 « يلا هعمل
 ةءارب هذه : ىنعمب فوذحم أدتبم ربخ : ةءارب : هلوسرو هللا نم ةءارب ©

 ةءارب نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ةياغلا ءادتبال رجب فرح :نم . ةمضلاب عوفرم

 رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا .هلوسرو هللا نم ةلصاو ةءارب هذه : ىتعمب

 ةلالجلا ظفل ىلع واولاب فوطعم :هلوسرو . ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل نمب

 برعت نأ زوجيو .ةفاضإلاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاهلاو
 «ةءاري) ةركئلاب ءادتبالا زاجو . متدهاع نيذلا ىلا . وه ربخلاو أدتبم «ةءارب»

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا نيذلا . رج فرح : ىلإ : متدهاع نيذلا ىلإ ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : دهاع . ىلإب رج لحم يف

 لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتللا عفرلا
 راجلاو . امل لحم ال لوصوملا ةلص «متدهاعا ةلمجو روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . ةءارب نم ةفوذحملا ةفصلاب قلعتم «نيذلا ىلإ) رورجملا»و

 لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نيكرثملا نم ©

 نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو «نيذلا»
 هب متدهاع يذلا دهعلا نم ائرب دق هلوسرو هللا نأ : ىنعملاو . هتكرحو درفملا

 . نيكرشملا
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 ذأ همم ا رد هجر ضواْلاَف اوي "<
 ا ًَن 0 كلا لأ

 لإ اوحيرس . ةيفانثتسا : ءانثا::رهشأ ةعبرأ ضرألا قف اوجيسف
 واولا . ةسمخلا لاعثألا نم هعراضم ّنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ
 قلمتم رو زو راج : ضرألا يف . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 بوصنم نامز فرظ : ةعبرأ . نينمآ نوكرشملا اهبأ اوريسْبف : ىنعمب لاحب
 . ةزيسكلاب رورجم هيلا فاضم : رهشأ . ةينامزلا ةيفرظلا ىلع . ةحتفلاب

 ': مهل اولوقف ىنعمب  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف !اوحيس» ةلمجو

 ؛ىلع واولاب :ةفوطعم : اوملعاو : هللا يزجعم ريغ مكنأ اوملعاو ©

 ,. لعفلاب هببشم ديكرتو بصن فرح : نأ . اهبارعا برعتو "اوحيس»
 ةمالغ ميلاو «ْنأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :فاكلا
 رورحجم هيلا فاضم : يزجعم .ةمضلاب عوفرم (نأ) رين : ريغ .روكذلا عمج

 'رورجم هيلا فاضم :هللا . ةفاضإلل نونلا تفذحو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب

 يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهدعيامو (نأل و ةرسكلاب ميظعتلل

 1 . هلومعم ىلا لعافلا مسا فيضأ انهو «اوملعالا

 اهيشم ديكوتو بصن فرح : نأ . ةفطاع : واول“: :يزخم هللا ْنأو ©

 (ْنأ» ربخ : يزحم . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنأ» مسا : هللا . لعفلاب

 ْ 1 7 .٠ فاضم وهو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ؛نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيرفاكلا ©

 . هتكرحو درفملا نيونت
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 رمان أ ركل إس وُ أ

 0 و10 تن مورو اك 2

 زل يراك 2

 هللا نم ةءاربا ىلع واولاب ةفوطعم : ةلمجلا : هلوسرو هللا نم ناذأو ©

 ىلع «ناذأ» فطعل هجو الو . ىلوألا ةميركلا ةبآلا يف ةدراولا «هلوسرو

 . نيهجولا ىلع اهبارعإ برعت لب «ةءارباا

 نم . ةفوذح ةفصب قلعتم رورجمو راج : ربكألا جحلا موي سانلا ىلإ ©

 فاضم : جحلا .ةحتفلاب بوصنم  نامز فرظ هيف لوعفم : موي . «ناذأ»

 . ةفاضالاب اهلثم ةرورجم جحلل - تعن  ةفص : ربكألا .ةرسكلاب رورجم هيلا

 ديكرتو بصن فرح : نأ : هلوسرو نيكرشملا نم ءىرب هللا نأ ©
 : ءىرب . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نأ» مسا: ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم

 رج ةمالعو ءىربي قلعتم رورجمو راج : نيكرشملا نم .ةمضلاب عوفرم اهربخ

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع :نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا. مسالا

 ًادتبم نوكي وأ عفرلا وهو نأ" عضوم ىلع : واولاب فوطعم : هلوسرو

 نم ءىرب هلوسرو يأ : ىنعملا هرسفي ًافوذح هربخو . ةمضلاب ًاعوفرم
 وأ مهنم هعم ءىرب هلوسر يأ اعم) ىنعمب : واولا نوكت نأ زوجيو نيكرشملا

 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو .هلوسر ءىربو يأ ءىرب يف يونملا ىلع ةفطاع

 رج لح يف اهربخو اهمسا عم نأ نوكت نأ زوجيو ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا

 . ءابلاب

 ينبم ضام لعف:بات .مزاج طرش فرح : ْنِإ .ةيفانتتسا :ءافلا : مقبت ْنِإف ©
 . نب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا لعا

 عمج ةمالع ميمو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمسف :ءانتلا
 روكذلا
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 ل يف الب نزتم اج طرش باوج ؛ ةيسسللا ةلسب: مكل ريخ وهف ©

 يتبل لصق علو وحش د ةرشلا باوحج ةطيإب : مافن ا

 1 "وكلا عج ةدلع ميلا وشب لم ردو

 اهبازلعإ برغتو «متلبت ْنِإ) ىلع واولاب ةفوطعتم : اوملعاف متبلوت نِإو «

 :فذخ ىلع ينبم رمأ لعف :اوملعا . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : اوملعاف

 !عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا ٠ ةسمخلا لاعفألا نم هنعراضم ّنَأل نونلا

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «اوملعاف» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف

 : 0.٠١ منج لحم
 | ..ةيناثلا ةميركلا ةيآلا يف اهبارعإ قبس : هللا يزجعم ريغ مكثأ ©

 . كّرح نوكسسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رشي . ةيفانئتسا : ىاولا : نيذلا رشيو ©

 تنأ .: هريدقت أ ايوجو هيف راتسم ريمض : لعافلاو نينكاسنلا ءانقعلال رسكلاب

 ارب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ناس لعف : نرنك: ميلأ باذعب اورفك ©

 , .ةلعو ٠ ةقراف فلألاو لعاف عفر لخ يف لصتم ريمض : واولا .ةعامجلا

 ٠ رشبي قلعتم رورجتو راج : باذعي . اهل لح ال لوصوملا ةلص ؛اورفكا

 0 . ةرسكلاي هلثم ةرورجم باذعل ثعن  ةفص : ميلأ

 00 دهعنبد و ره اورْيرأَو طوف ا عر :
 ما « قلاع رينا هلأ ع

 ٠ ؛ءانقتسا ةادأ الإ : نيكرشملا نم متدهاع نيذلا لإ ©

 ايطتلم بت لع يف عمنا لع يبم لوصبس مل ١ نيذلا .كاردتسالا

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : دهاع . «ضرالا يف اوحيسف» : هلوق نم الإب

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال
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 قلعتم رورجمو راج . نيكرشملا نم . روبكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر

 مسالا رج ةمالعو ةينايب : نمو «نيذلا» لوصوملا مسالا نم ةفوذحعع لاحب

 ةلمجو هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج هنال ءايلا

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص (متدهاعا

 . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةفطاع : مث : ًائيش مكوصقني مل مث ©

 : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوصقتني

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ٍناث هب لوعفم : ائيش . روكذلا عمج ةمالع ميلاو لوأ هب لوعفم بصن لح

 . هيلوعفمل ىدعت «صقني» نأل . ةحتفلاب بوصنم

 ءارصقني ل» ىلع واولاب ةفوطعم :اورهاظي مو: ًادحأ مكيلع اورهاظي ملو ©
 عمج ةمالع ميملاو اورهاظيب قلعتم رورجتو راج : مكيلع . اهبارعإ برعتو

 . ًادحأ مكيلع اونيعي مل ىنعمب حتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادحأ . روكذلا

 ىلع ينبم رمأ لعف : اًومتأ . ةيفانئتسا : ءافلا : مهدهع مهسبلإ اومتأف ©

 لحم يف لصتم ريمض :واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 ريمض :1مهاو اومتأب قلعتم رورجبو راج : مهيلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 بوصنم هب لوعفم : دهع . ىلإب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا
 . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و. ةحتفلاب

 «مه» و !مهدهع» نم ةفوذحم لاحب وأ اومتأب قلعتم رورجمو راج : مهتم ىلإ ©
 . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نيقتملا بحي هللا ْنِإ ©
 عوفرم عراضم لعف : بحي . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ) مسا : ةلالجلا

 هللا ىلا دوعي وه : هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض : هلعافو . ةمضلاب درجتلل

 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيقتملا .هناحبس

 ربخ عفر لحم يف «نيقتملا بحي ةيلعفلا ةلمجلاو هتكرحو درفملا نيونت. نع
 .1نِإ)
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 مودم و 1ك را قازإ 5
 ارفاق رافد صل ةكاوةفاو طرأت
 و 22 ا دهسا اكل

 ؛لبقتسي امل هفرظ : اذإ . ةيفانكتسا : ءافلا : مرحلا رهشألا خلسنا اذاف ©

 ١.. ةمزاج :نيغ طرش ةادأ وهو هباوجب بوصنم هطرشثل ضفاخ نامزلا نم
 :٠ رهشالا ٠ تجرخ وأ.تضم ىنعمب حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : خلسنا
 'ةلمجو . اهلثم ةعوفرم رهشالل - تعن - ةفص : مرحلا .ةمنضلاب عوفرم لعاف

 .(ذإ) فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ؛مرلا رهشألا خلسنا»

 ًاولتقاف . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : :نيكرشملا اولتقاف ©
 'نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولتقا . طرشلا باوج يف ةعقاو: ءافلا

 فلألاو لغاق غفر لحع يف لصتم ريمض :واولا .ةسمخلا لاغقألا نم هعراضم

 !نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب هب لوعنم :نيكرشملا . ةقراف
 : . درفملا.

 لع بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : ثيح : مهومتدجو ثيح ©
 .نوكشلا ىلع ينبم ضام لعف :مهومتدجو .مهولتقاب قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا
 لحم 'يف مضلإ ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا .. كرحتملا عقرلا ريمضب هلاضتال
 ميملا نأ ةفرعلو ميملا عابشال : واولاو روكذلا عمج ةمالع ميملا لعاف عفر
 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمضا : ؟مهل و عمجلل
 ا . ةفاضالاب رج لحم يف (مهومتدجو) ؛ ةلمجو

 ' تاواوب ةفولطعم لمجلا : مهل اودعقاو مهورصحاو مهوذخو ©
 لحب يف نوكسلا ىلع ينبم نينئاغلا ريمض : «منهاو و «اولتقا» ىلع فطعلا

 ريمض : (مه)و واودعقاب قلعتم رورجبو راج : مهل .: هب لوعفم بصن

 . ماللاب رج لحم يف نييئاغلا



 مسالا بصتناو راجلا فذحف قيرط يأ دصرم لك ىلع ىنعمب : دصرم لك ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : دصرم . ةيناكملا ةيفرظلا ىلع

 ضام لعف : اوبات . مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةيفانصسا ءافلا : اويات نِإف ©
 واولا . ناب مزج لحم يف طرشلا لعف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 فطعلا يواوب ناتفوطعم : ناتلمجلا : ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأو ©

 اوماقأ «ىلع «ةاكزلا اوتآو» فطعت نأ زوجيو اهبارعإ نابرعتو «اوبات» ىلع
 «ىتآ» لعفلاو . ةحتفلاب نابوصنم اهب نالوعفم : ةاكرلاو ةالسصلا « ةالصلا

 هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبص

 . ةعاجلا واوب

 :بارعإ برعت : اوّلخ . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا : مهلييس اوّلخف ©
 نيبئاغلا ريمض : امه) و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ليبس .ةاولتقا»

 طرش باوج «مهليبس اولخف» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج

 ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: ميحر روفغ هلا ْنِإ ©

 عوفرم «نإ) ربخ : روفغ . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ مسا : ةلالجلا

 . ةمضلاب عوفرم نال ٍناث ربخ وأ روفغل ةفص : ميحر . ةمضلاب

 نلف نيوفزا اخ اريل نينو”
 1 9 صر ا 7 أ 1

 . مناج طرش فرح : نإ . ةفطاع : :٠ نيكرشملا نم دحأ ْنِإو ©

 نإو : ريدقتب ديب روكا رهاظلا هرفي يضم طشلا لعشب ساق ١ : دحأ

 رورجيو راج : نيكرشملا نم . ةمضلا هعفر ةمالعو كراجتسا دحأ كراجتسا

 ملاس ركذم عمج - هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ا(دحأل) نم ةقوذحم ةفصب قلعتم
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 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

 وج هيف قثسم يصف لعاشلاو عتقلا لع ينبم شام لعف: كراجتسا «
 بصق لع يف حتفلا ىلع يتبم لصعم ريمسم : فاكلاو . ريدقت

2 

 نوكسلا لع ينبم رمأ لعف : هرجأ . طرشلا باوسمل ةطبار : ءافلا : هرجأف ©

 ينبم لصتم يمض : ءاخلاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف تتسم ريمض : لعافلاو
 عناج طرش باوج «هرجأف» ةلمجو . هب لوعفم بصن لخم يف مضلا ىلع

 الا . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم

 عراضم لعف.: عمسي رجو ةياغ فرح : ىتح : هللا مالك عمسي ىتح ©

 زتتسم: ريمض : لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ىتح دعب ةرمضم ْنَأِب بوصنم

 ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مالك .. وه : هريدقت ًاناوج هيف
 ليوأتب اهالثامو «نأ» و ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 أل ةيربصملا انأ» :ةلص هللا مالك عمسي# ةلمجو . ىتحب رج لحم يف ردصم

 0 : . هرجأب قلعتم رورجبملاو راجلاو اهل لحم

 ةرجتأ» ىلع ةفرطعم : غلبأ . فطع فرح : مث: هثمأم هفلبأ مث ©
 لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاحلاو اهبارعإ برصعتو
 : ءاهلإو . ةحتفلاب بوصنم هنمأم عضوم يأ ٍناث هب لوعفنم :نمأم . لوأ هب

 . الاب رج لع يف لت هيض
 . ادكبم عقر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : : موق مهنأي كلذ ©

 :هرجأف هلوق يف ةراجإلاب ينعي رمألا كلذ يأ باطخلل ل بلل : ماللا '

 و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ّنأ . رج فرخ : ءابلا : مهعأب

 : موق . .0أ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمضا 0

 اهالت امو ّنأ» و ةلهج موق مهنأ ببسب يأ . ةمضلاب !عوفرم «نأ» ربخ

 وأ «كلذ» أدتبمللا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 "7 كلذ رمألا : هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ عفر لخم يف ؟كلذا نوكي

 ل565



 لمع ال ةيفان : ال . موقل - تعن  ةفص عفر لحم يف : ةلمجلا : نوملعي ال ©

 . «مالسالا ام نوملعي ال : يأ فوذحم اهلومعمو . لعاف عفر لحم

 كنج دعا داو نع هلأ 2 كك ع
721 20 

 يكب ل
 يف لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك : نوكيب فدك ©

 . ةمضلاب عوفرم صقان عراضم لعف : نوكي . راكنتسالا ىنعم

 رج ةمالعو مدقملا «نوكي» ربخب قلعتم رورجبيو راج : دهع نيكرشملل ©
 .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم «نوكي» مسا : دهع

 ةفصب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : هلوسر دئعو هللا دنع ©

 رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو «دهع» نم ةفوذحم :

 برعتو هللا دنعا ىلع : واولاب ةفوطعم : هلوسر دنعو . ةرسكلاب ميظعتلل

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . اهبارعإ

 . ءانثتسا : ةادأ : الإ : مارحلا دجسملا دنع متدهاع نيذلا الإ ©
 ءانثتسالاو ًالإب ىنثتسم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ْ

 مهنم متدهاع نيذلا نكلو : ىنعمب اهل لحم ال ةيكاردتسا ةلمج هالتامو

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متدهاع اهب .مهولتاقت الو مهرمأ اوصبرتف

 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتم ا عفرلا ريمضب هلاصتال

 دئع» بارعإ برعت : دجسملا دنع . روكذلا عمج ةمالع ميملو لعافق عفر لحم

 ةرسكلا : هرج ةمالعو هلثم رورجم دجسملل - تعن ةفص : مارحلا ؛هللا

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «متدهاع» ةلمجو

 :اوماقتسا . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا : ءافلا : مكل اوماقتسا امف ©'

 تر ورا



 أيف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 .ميملاو اوماقتساب قلعتم رورجمو راج : مكل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم
 أدتبمل اريخ عفر لحم يف «مكل اوماقتسا ام١ ةيلعفلا ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع

 0 هريدقت فوذحم

 نذل رشا باوجل ةطبار نوكت نأ زوجيو ةدئاز ا: مهل اوميقتساف .٠

 ينبم رمأ لعف : : اوميقتسا . ةيطرشلا «نما» ىنعمب 0-0 لوصوملا مسالا

 :يف لصتم ريمض : واولا :ةسخلا لاعفألا نم همراضم انأل نوتلا فاحت ىلع

 ماو . اوميقتساب قلعتم رورجبو راج : مه .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 1 . ماللاب رج لخم يف نييئاغلا ريمض

 , ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ : نيقتملا بحب هللا نإ ©
 .عرفرم عراضم لعف : بحي . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نِإ» مسا : ةلالجلا

 | ةيلغفلا ةلمجلاو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب درجتلل

 هنألا ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيقتملا . «نِإ» ربخ عفر لع يف «نيقنلا بحبل

 ِْ . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نوتلاو ماس ركذم عمج

 مو د11 از طاف داوي
 © نو تس و1 ةرد

 ٍْ انيق

 : ةيآلا يف ةدراولا فيكل راركت : فيك : مكيلع اري نإو فيك ©
 : يأ دهعلا ىلع نيكرشملا تابث داعبتسالا يهو اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا
 | اهتوكل اهربختو اهمسا عم «نوكيا ةلمجلا تفذحو دهع مهل نوكي فيك

 | «ْنِإ»' و مكب اورفظي ْنِإ مهنأ مهلاحو يأ ةيلاح : واولا : ْنِإو .:ةمولعم
 ةمالعو ْنإب موزجم طزشلا لعف عراضم لعف : اورهظي !: مزاج طرش فرح

 ؛ .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم .يف لصتم ريمض واولاو . ثونلا فذح همزج
 ؛ عمج ةمالع ميملاو اورهظيب قلعتم رورجبو راج : مكيلع'. «اورفظي» ىنعمب
 : . لاح بصن لم يف «اهالت اموأ مم ةلمحو روكذلا

 تك ند



 نرتقم ريغ مزاج طرش باوج : ةلمجلا : ةّمذ الو آلا مكيف اويقري ال ©
 باوج عراضم لعف : اوبقري . اهل لمع ال ةيفان : ال . ال لحم ال ءافلاب ٠

 راج : مكيف . اوعاري ال ىنعملاو ؛اورهظي» بارعإ برعي نإب موزجم طرشلا
 بوصنم هب لوعقم : آلا . روكذلا عمج ةمالع ريلاو اربي قلعشم رورجتو
 ليقو اليأ : هانعمو اغلا : اهلصأو ةبارق ليقو افلح : ىنعمب . ةحتفلاب

 . ةبارقلا : ىنعمب «الإ) هنم قتشا دقو كلذ نم ليئاربجو ليئربج : اهلصأ

 ىلع ةفوطعم : ةمذ . يشنلا ديكأتل ةدئاز : ال .ةفطاع ؛ واولا : ةمذ الو

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ةردقملا ةبارق (وأ) «آلإ)

 لعف : نوضري . لاح بصن لحم يف : ةلمجلا : مههاوفأب مكنوضري ©
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا توبشب عوفرم عراضم :

 ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 ريمض : «مه) و . مكنوضريب قلعتم رورجمو راج : هاوفأب . روكذلا عمج

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىبأت . ةفطاع : واولا : مهبولق ىبأتو ©

 : «مه»و . ةمضلاب عوفرم لعاف : بولق . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا 1

 مهبولقو : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 . مكنمرفنت

 و . ةمضلاب عوفرم أدتبم : رثكأ . ةفطاع : واولا : نوقساف مهرثكأو ©

 : نوقساف . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : (مهل

 نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل : واولاب عوفرم أدعبملا ربخ
 . درفملا

 8> نمي ام أس! يبس عاود اليف هَ جياأورتشا 4
 0 : ىرتشا : ا تايب اورتشا ©

 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع
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 الكؤ عاتبا ىنعمب ىرتشا لعفلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 :ًاليلق ًاتمث هللا تايآب طرشلا ىنعمو رخآلا ىنعم امهدحأ يدؤي نيلعفلا نيذه

 .اورتشاب قلعتم رورجبو راج :.تايآب .اهولدبتسا وأ ليلق نمشب اهوعاب .: يأ

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورحب هيلا فاضم : هللا

 ا تعن  ةفص : ًاليلق . ةحتفلاب بوصنم هب:لوعفم : ًانمث : ًاليلق ًانمث ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًانمثل

 نع يار برع ازا لع ءاقلب ةفرطمم: ةليبس نع اودصق ©

 : .ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو اودصب قلعتم رورجمو راج :هليبس

 ”لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نولمعب اوناك ام ءاس مهنإ ©

 | :ءابم ٠ «ْنِإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض : 4مه» و

 :حبقأ ام : ىنعلاو ٠ سني ينمت امل مذلا ءاشنال حتفلا ىلع ينيب نام لعف

 !لعافو ! ,مهلمع اوس أ ام : ليق هنأك بجعتلا ىنعم هيفو ! نولمعي اوناك ام
 لحم يف 2ءيش) ىنعمب ةركن : ام. وه هريدقت ًازاوج هيف رتتشم ريمض : «ءاس»

 :ءاس' ىلع لغاف يأ هيوبيس لوق ىلع عفر عضوم يف «ام) نوكت وأ ًازييمت بصن
 واوب هلاصتأل مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوناك . ءيشلا ئنعمب ءاس ىنعمب

 '. ةقراف كفلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف 'لصتم زيمصض : واولا . ةعامجلا

 :لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعي

 0 . ناك ربخ بصن لح يف «نولمعي» ةلمجو لعاف عفر

 و2

 ٠ وتلا م ةئاو ةقجالو كر يؤلؤ ةوبجل 0 ٠
 © :توبثب عوفرم عراضم لعف : نؤبقري . ال لمع ال ةيفاث : ال : نويقري ال

 "اا ْ . لعاق عقر لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو . نونلا

 © هب لوعفم الإ. نوبقريب قلعتم رورجمو راج : ةّمذ الو الإ نمؤم يف
 ةمذ . يفنلا ديكوتل.ةدئاز : ال . ةفطاع : واولا : الو ٠ ةحتفلاب بوصنم

3 

 . ةحتفلاب ةبوصنم «الإ» ىلع ةفوطعم
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 ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . ةيفانئتسا : راولا : نودتعملا مه كئلوأو ©

 ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . باطخلل فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا

 :نودتعملا . ٍناث ًأدتبم عفر لحم يف ميملا عابشال مضلاب كرح نوكسلا ىلع

 نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هلأل : واولاب عوفرم «مه» ربح
 «كئلوأ» ربخ عفر لحم يف «نودتعملا مها ةيمسالا ةلمجلاو هتكرحو درفملا

 . ال لحم ال داع فرح وأ لصف ريمض :«مه٠ .نوكت نأ زوجيو

 نم برقت ةراشالا ءامسا نأل نودتعملا مهف : ىنعمب كئلوأ ربخ «نودتعللا»و

 . رئابضلا

 فو نول كار [ةلئلاق القلاب ةاواؤاكدو ٠١ و
 © َنوَلَحِمْدَعِل كلا

 لعف : اوبات ١ مزاج طرش فرح : ّْنِإ . ةيفانعتسا : ءافلا : اوبات نِإف © .
 . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام ْ

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 اهبارعإ برعتو «اوبات» ىلع : واولاب ةفوطعم : اوماقأو : ةالصلا اوماقأو ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا

 لعفلاو اهبارعإ برعتو «ةالصلا اوماقأ» ىلع : واولاب ةفرطعم : ةاكزلا اوتآو ©

 فلألا تفذحو رذعتلل ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم «ىتآ»

 . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال

 أدتبم ريخ : ناوخخإ . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : نيدلا يف مكناوخإف ©

 . مكناوخا اوراص : ىنعمبو . ةمضلاب عوفرم مكناوخإ مهف : ريدقتب فوذحم

 ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا
 مكلاوخا مهف» ةلمجو . مكناوخاب قلعتم رورجمو راج : نيدلا يف . روكذلا عمج

 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ب «نيدلا يف
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 | عوفرم عراضم لعف لصفت ٠ ةيضارتعا : واول (: موقل تايآلا لّصفنو
 1 . :نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ؛ ةمضلاب درجتلل

 ' عمجبب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوضنم هب لوعفم : تايآلا
 اج : موقل . اه لحم ال ةيضارتعا («تايآلا لصفنو» ةلمجو . ملاسلا كنؤملا

 0 . لصفنب قلعتم رورجمو

 ' ! لخم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبشب عوفرم عياضم لعف : نوملعي ©

 ! مزال انه «ملعي» لعفلاو . موقل ةفص رج لحم يف «نوسلعي١ ةلمجو لعاف عفر

 أزيلت طياز دكر افاق م اك ١
 و 15 كيا تكا

 ' ةميركلا ةيالا يف «اوبات ْنِإ) ىلع : واولاب فيطسم : مهثاميأ اوثكن ْنِإو ©
 : «مها و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناهيأ . اهبارنعإ برعتو ةقباسلا

 0 ْ . .مسقلا

 ' رورجم هيلا فاضم : دهع . اوثكنب قلعتم رورجبو راج : مهدهع دعب نم ©
 .' ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و ةرسكلاب

 | برعتو ةارثكنا ىلع : ءاولاب ةفرطعم : ارنعلو : مكذيد يف اونعطو ©

 ينبع لصتم ريمض فاكلاو اونعطب قلمتم رورو راج : مكنيد يف ٠ اهارعإ

 ١ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 باوج : اهدعب لمجلاو طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : رفكلا ةمئأ اولتاقف ©
 ' فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولتاق . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش
 عقر لحم بيف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأ نونلا
 : رفكلا ةداق يأ رفكلا ةمئأ عضوف مهولتاقف : ريدقثلاو . ةقراف فلألاو لعاف

 - 15ةما



 هيلإ فاضم : رفكلا .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمئأ . مهريمض : عضوم

 . ةرسكلاب رورجم

 ليلعتلا اهديفي لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : مهل ناميأ ال مهنإ ©
 ةادأ : ال .4نِإ» مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو 23

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم 4ال» مسا : نايأ .4ْنِإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان

 رورجبو راج : مهل .دوجرم وأ نئاك : هريدقت ًابوجو فوذحم اهربخو بصن

 عفر لحم يف «اهربخو اهمسا عم ال» ةلمجو ابوجو فوذحملا ؛ال» ربخب قلعتم

 . (نِإ) ريخ

 نكيل يأ . رفكلا ةمئأ اولتاقف : هلوقب قلعتم : ةلمجلا : نوهتني مهّلعل ©

 : لعل . هيلع مه أع مهعوجر وأ مهئاهتنا يف ًايببس مهتلتاقم يف مكضرغ

 بضن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم فرح
 ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :نوهتني . «ّلعل» مسا

 . «لعلا ربخ عفر لحم يف ؟نوهتني» ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 مقوس ارنإ اونو نأكل ةويسالا ١
 © يؤكد وكر وحأ همآن موتورولا
 رمأ بلط وهو ضيفحت فرح يهو «ًاله» ىنعمب انه : الأ : نولتاقت الأ ©

 ًاريرقت «نولتاقت ال١ ىلع ةزمهلا تلخد وأ عراضم لعف ىلع اهوخد دنع ةدشب
 :اولتاقت . ةغلابملا ليبس ىلع اهيلع ضحلا هانعمو لاتقلا ىلا ةجاحلا ءافتناب

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 لعف : اوثكن . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًامرق : مهئاميأ اوثكن ًاموق ©
 لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 : «مهل و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ناهبأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 (مهناهيأ اوثكن» ةلمجو ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض
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 برعتو هاوثكت» ىلع: واولاب ةفوطعم : اومهو : لوسرلا جارخإب اومهو ©
 هيلا فاضم : لوسرلا . اوميب قلعتم رورجتو راج : جارمخإب . اهبارععإ
 . ؛اومزتعا ئئعمب ؛اومّه» و . هنطوم نم لوسرلا جارخخإب يأ ةرسكلاب رورجم

 1 نوكسلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : مه . ةيلاح : ؤاولا : مكوآدب مهو ©
 | لضتم ريدض : فاكلا ءارثكتا بارعإ برعت : ارأدب ٠ ًادعبم عفر لحم يف

 امكراد مهولا ةيمسالا ةلمجلاو مهل بخ عفر لع يف ؟مكوأدبا ةيلعفلا

 ش . لاتقلا مكوأدب مهو يأ . لاح بصن لحم

 ؛ ةيفرظلا ىلع بوصنم مكوأدبب قلعتم نامز فرظ - هيف لوعشم : ةرم لوأ ©
 . "ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةرم . فاضم وهو . ةحتفلاب ةينامزلا

 | برعت : نوشخت . ماهفتسا ظفلب خيبوتو ريرقت فلأ : فلألا : مهثوشختأ ©
 . هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض : «مهلا و و «نرلتاقت# بارعا

 ْ 3 أ نزو لع فرصلا

 أ بلسم عراضم لق هوشخت ٠ يردصم بصن فرح نأ ؛ هوشخت نأ«

 | لعاف عفر لحم يف لصتم يمض : و واولا | ذرنلا فنح هبصن ةمالعي أب

 ٍ لبو يخي حاف يأردتم . رج فرح مج لع يف ددصعم ليدأت

 : قلعتم رورجملاو راجلاو بارعإلا نم اهل لحم ال ةيزدصلا «نأ» ةلص «هوشث

 : . قحأب

 | صقان ضام لعف : ن اك .. ناج طرش فرح ': نإ : نيثمؤم متنك ْنِإ ©
 ْ مزج لحب يف طرشلا لعف كربحستملا عفرلا ٍمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم
 : ميملاو "ناك" مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبص مضتم ْريمَض : ءاعلا . نب

 باآةمدل



 ركذم عمجج هنأل ءايلاب بوصنم «ناكا ربخ : نينمؤم . روكذلا عمج ةمالع

 مدقتل فولحم طرشلا باوجو . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو .ا ماس

 . هوشخت نأ قحأ هللاف نينمؤم متنك ْنِإ : ريدقتلا .هانعم

 فشرره ع مكيرصبو طرت يي مرج ١ .سمو واسوو وةوروحوسو 2و
 02 هب داك

 * نيم دوُدَص
 .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : مهولتاق ©

 لحب يف لصتم ريمض : «مهلا و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 . هب لوعفم بصن

 همزج ةمالعو  رمألا - بلطلا باوج هّنأل موزجم عراضم لعف : مهيزعي ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض : «مه» و . هرخآ نوكس

 راج : يديأب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل : مكيدبأب هللا ©

 . عمجلا ةمالع

 «مهبذعي» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ناتلمجلا : مكرصنيو مهزخيو ©

 ةمالعو 7 وه هريدقت ازاوج امههيف رتتسم ريمض : اهلعافو اهبارعإ نابرعتو

 .  ةلعلا فرح  هرخآ فذح ازيا منج

 نيبئاغلا ريمض : «مه» و مكرصنيب قلعتم رورجمو راج : فشيو مهيلع ©

 «بذعيا ىلع واولاب ةفرطعم :فشيو . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . زخم «بارعا برعتواا

 اهلثم ةرورجم موقل - تعن  ةفص نينمؤم . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهرج ةمالعو
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 « 192113 ةان ونكت : -_ ب وز هكر اص 7 00 راكب
 يرو هيل لع رب ادعس : نيو: مهبول ظيغ بهذيو #

 , هب. لوعفم : ظيغ . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمصض : لعافلاو اهبارعإ

 ريمض ١ «مهل و ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : بولق ٠ ةحقمل ةفلاب بوصنم
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 هرجتلل فرم عياشم لعف : بوتي . ةيفانئكتسا : واولا : هللا بوتيو ©

 ْ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :' ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب

 . لع ينم لوصوم مسا : نم ١ بوتيب قلعتم رورجمو راج : ءاشي نم ىلع ©

 ْ . بارعالا نم اه لحال لوصوملا ةلص ءاشي# ةلججو . ره هريدقت ًاوج هيف
 . عوفزم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانتسا : اولا: ميكح ميلع هللاو ©

 ١ .  ةميضلاب نعوفرم ةلالغل ظفلل ناربخ : ميكح ميلع ٠ ةعضلاب ميظمتلل

 اناييالنط باجل اننا ارادأ مي شيع ١١

 ايكو در سو نين موْل ا الو فلور 1
 ا

 خيبوتلا ديفت اهيف ةزمملاو فطع فرح يهو ةمطقنم انه : مأ : متيسح مأ ©
 ءاتلاو .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف :بسح

 .٠ روكذلا عمج ةمالع ميمو لعاف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ' بوصنم عراضم لعف : اركرتت . بصان يردصف فراح : نأ : اوكرتت ْنأ »

 | لعأف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا فذح هبصن ةمالعو نأ

 «متبسج#» يلوعفم دسم دس دصم ليوأتب : اهالت امو ْنأو .ةقراف فلألاو

 ا ا



 : ىنعمب بلقو مزجو يفن فرح : ال . ةفطاع : واولا : هللا ملعب املو ©

 لعف : ملعي . ملكتلا نمز ىتح رمتسم اهيفن نأ يف 210 نع فلتختو عقوتلا

 .نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 «نأ» ةلص «اوكرتت» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا

 : اهل لحم ال ةيردصملا

 لحب يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : مكذم اودهاج نيذلا ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اودهاج : هب لوعفم بصن

 : مكنم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 ةلص هاودهاج» ةلمجو «نيذلا» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج

 . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا

 ةلص اهنأل اهل لحم ال «اودهاج» ىلع راولاب ةفرطعم : ةلمجلا : اوذختي ملو © .

 يأ ةجيلو نيذختملا ريغ نيصلخملاو مكنم نيدهاجملا : ريدقتب ًاضيأ لوصوملا

 داري ملعلا يفن نأ هب دارملا لوقلا قايسو ًائيش لهجي نأ هلل اشاحو . ةئاطب

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نوتلا فذح همزج ةمالعو ملب

 . ةقراف فلألاو

 بصن لحم يف وأ اوذختيب قلعتم رورجمو راج : هلوسر الو للا نود نم ©

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . ةمدقم ةفص هنأل «ةجيلو» نم لاح

 ةفوطعم : لوسر . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : الو ةرسكلاب

 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو رسكلاب رورجم ةلالجلا ظفل ىلع

 . ةفاضإلاب رج لحم

 ًاضيا ةفاضالاب رورجم :نينمؤملا .تبرعأ : الو: ةجيلو نينمؤملا الو ©

 درفملا نيونت نع ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هلأل ءايلا : هرج ةمالعو 1

 . ةنونملا .ةحتفلاب بوصنم اوذختيل هب لوعفم : ةناطب يأ : ةجيلو .هتكرحو

 أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا. ةيفانعتسا : واولا : نولمعت امب رييخ هاو ©
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 ” راج : اهب .. ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريب . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 : رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ؛اما و ريبخب قلعتم رورجمو

 ' يف :للصتم ريِمَض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف .: نولمعت . ءابلاب
 : ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعت#» ةلمجو لعاف عفر لحم
 : اب : ريدنقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ٍريمض : لوصوملا

 ' اهالت امو «ام» نوكت ةلاحلا هذه يفو ةيزدصم هام» نوكت نأ زوجيو نولمعت

 ةلمجو . مكلمعب ريبخ هللاو : ريدقتب ءابلاب رج لخم يف ردصم ليوأتب
 . بارعالا نم ال لحم ال ةيردصملا «ام) ةلص «نولمعت»

 رقاب وش نيب راسا رئت رقت تب
 « هيك ينال نس

 ش ينبم مات ضام لعف : ناك . ال لمعال ةيفان : ام : نيكرشملل ناك ام ©

 "1 راج: نيكرشملل . ماقتسا ام هل يغبني ام وأ حصام :: ىنعمب حتفلا ىلع

 ' , نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةنمالعو ٍناكب قلعتم رورجمو

 00 . هتكرحو درفقملا نيونت نع ضوع
 ١ لغق : اورمعي . بصان يردصم فرح : نأ : هللا دحاسم اورمعم نأ ©

 ' يف لصتم ريمض : واولاو نونلا فذح : هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم
 :هللا . ةحتفلاب بوضنم هب لوعفم : دجاسم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 | واه لحن ال هنا ةلص «اورمعي» ةلمجو ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 ١ أ . «ناك» لعاف غفر لحم يف ردصم ليؤأتب : اهالت امو (ْنأ»

 ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم «اورمعيا يف ةعامجلا واو نم لاح : نيدهاش ©

 00 . .درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس
 ريمض : ؛مه) و . نيدهاشب قلعتم رورجبو راج : رفكلاب مهسفنأ ىلع ©

 . قلعتم رورجمو راج :رفكلاب .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبث 0
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 لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : مهلامعأ تطبح ككلوأ ©
 حتفلا لع ينبم ضام لعف : طبح .باطخ فرح : فاكلاو أدتبم عفر

 . ةمضفلاب عوفرم لعاف : لامعأ . امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاقلاو

 ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : ؛مهدو

 . «كتلوأ» ربخ عفر لحم يف ؟مهلاعأ تطبح»

 قلعتم رورجمو راج : راثلا يف . ةفطاع : واولا : نودلاخ مه راثلا يفو«

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . كئلوأل ناث ربخب

 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل : واولاب عرفرم «مه» ربخ: نودلاخ .أذتبم

 لاح بصن لحم يف «نودلاخ مه» ةيمسالا ةلمجلاو درفملا نيونت نع ضوع
 . رانلا يف نودلخي مهتوم دعبو : ىنعمب

 ناو انجلو لاسم دسم 1٠ كاسر 2 ها هاذ ه7 + اسوو لت م8
 < هووااس 1 كت س2 هي

 © نيل ارراوويل بوكس دار قضاة
 عوفرم عراضم لعف :رمعي .ةفوفكمو ةفاك :(نإ : هللا دحاسم رمعب امثإ ©

 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : دجاسم . ةمضلاب

 . مارحلا دجسملا ىنعمب ةرسكلا : رجلا ةمالعو ةفاضإلاب ميظعتلل رورجم هيلا

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : هللاب نمأ نم © |

 هريدقت ًازاوج هيف رتثسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نمآ

 ال لوصوملا ةلص «نمآ» ةلمجو نمآب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هللاب . وه
 . اهل لحم

 مويلاب نمآ يأ رورجم مسا : مويلا .ةفطاع : واولا : ماقأو رخآلا مويلاو ©

 برعتو «نمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : ماقأو . هلثم ةرورجم مويلل ةفص :رحخآلا ش

 . اهبارعإ

 ىتاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا : ةاكزلا ىتاو ةالصلا ©
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 ؛ لعفلا ءانب .ةمالعو اهارعإ برعتو («ةالصلا ماقأ» ىلع : واولاب ةقوطعم ةاكرلا

 : . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا «ىتآ»

 . بلقو مزجو يفن فرح : مل. ةفطاع : واولا : هللا الإ شخي ملو «
 ؛ - ةلعلا فرح - هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم .عياضم لعف : شي

 : . ان لمع ال رصح ةادأ: الإ .وه :هريدقت ًازاوج هيف زتتْسم ريمض لعافلاو
 0 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هلل

 : رثالوأ ١ صقان ضام لعف : ىسع . ةيفانعتسا : ءافلا : كئلوأ ىسعف ©

 ٠ باطخلل فاكلاو «ىسع# مسا عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 . عراضم لعف : اونوكي . ةبصان ةيردصم : نأ : نيدتهملا نم اونوكي ّْنأ ©
 يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح هيصن ةمالعو ْنأِب بوصنم صقان
 قلعتم رؤرجبو راج : نيدتهملا نم . ةقراف فلألاو «نوكي» مسا عفز لح

 : ضوع نزنلاو ملاس ركذُم عمج هّنأل ءايلا : مسالا .: رج اةمالعو نوكي ربخب
 . اهل لحم ال 4نأ ةلص «اهربخو اونوكي» ةلمجو . هتكرحو درفملا نيونت نع

 , عجاري «ىسع» ربمخ بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصما «ذأو

 ' . ةكاملا دعب ةيناثلا | ةميركلا ةيآلا بارعا

 | 2و

 نمار[ اريشأا راو جالا ياعسل ء 4
2 

 0 يا 2 رس هم 951

 ووتش ههازيبسف دهَجَو أل
 0 ه2

 © َنيِولظأ

 ' ىلع ينبم ضام لعف : متلعج . ماهفتسا ظفلب راكنإ ةزمه : ةزمهلا : متلعجأ «©
 : ىلع ينبمإ لصتم ريمض : ءانثلا . كرحتل ا عفرلا ريممب هلاصتال نوكسلا

 ا . روكذلا عمج ةمالع ميماو لعاف عفر لحم يف مضلا

 : بوصنم لوأ هب لوعفم : ةياقس : دجسملا ةرامعو جاحلا ةياقس ©

 ل555 ا



 واولاب ةفوطعم دجسملا ةرامعو ةرسكلاب رورحم هيلا فاضم : جاحلا . ةحتفلاب
 ةرامع لهأو جاحلا ةياقس لهأ : ريدقتلاو اهبارعإ برعتو «جاحلا ةياقس» ىلع

 ةرامعلاو ةياقسلا : يتملك نأل هنم دب ال يذلا فاضملا فذح دقو دجسملا

 . رمعو ىقس نم ناردصم

 ةمالعو ًاضيأ ةرورجم دجسملل  تعن  ةفص : مارحلا : نمآ نمك مارحلا ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : نمك . ةرسكلا رجلا
 ىلع ينبم لوصرم مسا : نم . هيبشتلا ديفي متلعجل ٍناث هب لوعفم بصن

 ينبم ضام لعف : نمآ . نم نايإك ريدقتب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 ةلص «نمآ» ةلمجو وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع
 . لوصوملا

 : مويلاو . نماب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : رخآلا مويلاو هللاب ©

 ةفص :رخآلا . مويلابو ريدقتب هبارعا برعيو ةلالجلا ظفل ىلع :واولاب فوطعم

 هلثم ةرورجم مويلل

 يف . اهبارعإ برعتو «نمآ» ىلع : واولاب ةفوطعم : هللا ليبس يف دهاجو ©
 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . دهاجب قلعتم رورجمو راج : ليبس

 . رسكلاب

 عراضم لعف : نووتسي . اهل لمع ال ةيفان : ال : هللا دنع نووتسب ال ©

 ًاباوج ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب عوفرم
 نوكت نأ راكنإ وأ ةراعلاو ةياقسلا ىوتست ال الك يأ "متلعجأ» ماهفتسالل

 بوصنم نووتسيب قلعتم ناكم فرظ : دنع .نينمؤملاو نيكرشملا نيب ةاواسمملا
 . رسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . ةحتفلاب

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : واولا : يدهس ال هللاو ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يدهي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةمضلاب

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا

 ةفض : نيملاظلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مرقلا : نيملاظلا موقلا ©

 تك



 ! نينونت نع" ضوع نونلاو او ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوضنم موقلل - تعن

 . ١ أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نيملاظلا يدهي ال» ةيلعفلا ةلمجلاو '. هتكرحو درفملا

 ل ا . «ةلالجلا ظفل»

 جيميل صفا واهم "6

 *» نورت كيلو هان ةَجيوَمظَع

 ١ ادعبم غفر لح يف حتفلا ىلع ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : اونمآ نيذلا

 رمضص : واولا 8 ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع يتبم ضام لعف : اونم 8

 ؛ ةلض : هللاب اونمآ يأ «اونمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف ل

 7 .' اهل لحم ال لوصوملا

 مآل لع فاعلا يواوب ناقوطعم : !: اودهاجو اورجاهو ©

 . مهءاطوأ نم مهنيدب ا اورجاه : ىنعمب اهبارعإ نابرعتو

 ١ . اودهاجبب قلعتم رورجيو راج : مهسفنأو مهلاومأب هللا ليبس ين

 ! قلغتم رورحجيو راج :لاومأب . ةرسكلاب ميظعتللل رورجم ةيلا فاضم :

 0 | ةاضولاب رج لخ يف نوكسلا ىلع ينبم نيبثاقلا ريمسغل : معنا و ا

 ْ . اهبارعإ بزعتو «مهلاومأ» ىلع : واولاب ةفوطعم : مهسفنأو

 ' . ةمضلاب عوفرم مه : هريدقت فوذحم أدتبلل ربخ : مظعأ : ةجرد مظعأ ©

 لحب يف «ةجرد مظعأ مه» ةيمسالا ةلمخلاو . ةحتفلاب بوصنم زيي : ةجيرد

 . مكدنع ةرارعلاو ةياقسلا لها نم هللا دنع ةجرد مظعأ يأ «نيذلا# ربخ عفر

 ' وهو ٠ ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم ةجردب قلعتم ناكم فرظ : هللا دثع ©

 1 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم .هيلإ فاضم : هللا . فاضم

 , ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . ةفطاع : واولا : نوزئافلا مه كئلوأو ©

 ١ عفر لحم يف .ميملا عابشال مضلاب هرمما كرح نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر
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 : نونلاو ماس. ركذم عمج هنأل : واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوزئافلا .ًادتبم

 لحم يف «نوزئافلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو . هتكرحو درفملا نيوئت نع ضوع
 ال داع فرح وأ لصف ريمض : «مه» برعت نأ زوجيو «كتلوأ» ربخ عفر

 مه نونمؤملا كئلوأو : ريدقتلا . «كئلوأ» ربخ «نوزئافلا» و امل لحم

 . نوزئتافلا

 ١ قرين وليا ننومي مفي ©
 يل دولا لل احبس نق يخيب لع :ةلدإا# مهيأ مه رشي«

  1«مه) و . ةمضلاب عوفرم عراضم لعق : رشبي . ةقباسلا ةميركلا ةيألا :

 بر . مدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض : ؟مه» و . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف
 ةفاضالاب رج لح يف .

 : هنم . مهرشبيب قلعتم رورو راج : تانجو ناوضرو هنم ةمحري ©

 ناتفوطعم تانجو ناوضرو «ةمحر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج

 . «ةمحر) ىلع فطعلا يواوب

 : مهل . تانجل - تعن  ةفص رج لحم يف: ةلمجلا : ميقم ميعن اهيف مهل ©

 . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض :«مهاو رج فرح ماللا

 ادتبم : ميعل . رورجمو راج : اهيف . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ميعنل - تعن - ةفص : ميقم - ةمضلاب عوفرم رخؤم

 . ةمدقم ةفص هنأل «ميعن» نم لاحب قلعتم «اهيف» رورجملاو راجلاو ةنونملا

 هَ
 ظ يظل دعني بَ "7" م رك تر :

 ماس ركذم عمج هنأل «مهرشبي» نم «مه» نم ءايلاب برصنم لاح : نيدلاخ ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

75594 



 ع
 دبأ وأ رهدلا دبأ يأ : . نيدلاخب قلعتم رورجيو راج : ًادبأ اهيف ©

 . ةختفلاب بوصنم 0 ل ب لعمل نا فرظ : نيدبآلا

 (نإإ مسا : . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : هدثع هللا ْنِإ ©

 : او. ةحتقاب يوم ناجم فرط دنع . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

  ؟ةدنعا ةلمجلا هيشو ةفاضإلاب رج لح يف مضلا ىلع يثبم لصتم ريمسغ

 00 .. مدقم ربخب قلعتم
 '  تعن  ةفص : ميظع . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : رجأ : ميظع رجأ ©

 : لحم يف «ميظع . رجأ هدنع» ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم رجأل

 ا . نِإ) ربخ عفر

 . اوتار ءايلزأ اوغلو غب اها لاوماءنزكابَيَج "7
 *» نظام بلو فموي نمو سبإلا طرت

 : لحت يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادأ اي : اوثمآ نيذلا اهيأ اي ©

 نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل ةدئاز اه» و بصن

 : واولا عمجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع يئبم ضام لعف : اونمآ .«يأ»
 لولا ةلص «اونمآ» ةلمحو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ْ . اه لعال

 : الب موزجم عراضم لعف : اوذختت .ةمزاج ةيهان : ال : مكءابآ اوذكتت ال ©

 : فلألاو لعاق عفر لح يف لصتم ريمض : واولا نونلا فذح همزج ةمالعو
 لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعنفم : ءابآ . ةقراف

 : عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 : ءايلوأ :اهبارعإ برعتو ؟مكءابآ' ىلع واولاب ةفوطعم ::ءايلوأ مكناوخإو ©
 نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني ملو . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم
 : ٍْ . ءالعفأ

 اال



 ترسكو مزاج طرش فرح : نإ : نامبإلا ىلع رفكلا اويحتسا نإ ©

 «بحتسا) م'' لمفلاو «انمأ" 3 برعت : ا تما نينكاسلا ءاقتلال هون

 : هاتعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو اوبحتساب قلعتم رورجمو راج : ناييالا

 الف وأ ءايلوأ مهوذختت الف ناهيالا ىلع رفكلا اوبحتسا نا : ريدقتلا

 . هوراتحناو هورثآ ؛رفكلا اويحتسالا ىئعمو . مهوعيطت

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانكتسا : واولا : نمو ©
 8 أدتبم عقر

 همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : لوتي : مكنم مهلوتي ©
 .وه .هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةلعلا فرح  هرخآ فذح

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و

 ميملاو . « نم ١ لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : مكنم
 ريخ عفر لحم يف : هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . روكذلا عمج ةمالع

 . . «نمل

 مسا : ءالوأ . طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : نوملاظلا مه كتلوأف ©

 .باطخ فرح : فاكلاو . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا

 لحم يف عابشالل مضلاب ميملا كرح نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه

 ملاس ركذم عمج هلأل : واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوملاظلا . نا ادتبم عفر

 يف «نوملاظلا مه» ةيمسالا ةلمجلاو هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو
 ال دابع فرح وأ لصفريمض : «مها نوكت نأ زوجيو «كئلوأ» ربخ عفر لحم

 مه رفكل نورثؤللا كئاوأف : ريدقتلا «كتلوأ) ربخ 0

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج «نوملاظلا مه كتلوأف» ا ةلمحلاو

 . مزج لع

 ١الا؟كب
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 نك اَكنوَمْخَت هرج َهوْفَكر ا
 اوي هيف واهو هوساوي
 6-0 يقام كرجل هلأ برم همني

 . : نعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 .. نينمؤملل دمحم اي' لق يأ .: تنأ :: هريدقت ًابؤجو هيف رتتسم ريمض

 يف اهئازجو اهطرش عم ْنِإَو . مناج طرش: فرح : نإ : مكوابأ ناك نإ ©
 ' ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم

 ل ا

 . روكذلا

 ف ةفوطعم لمجلا : مكتريشسعو مكجاوزأو مكناوخإو مكؤانبأو ©
 . اهبارعإ برعتو امكؤابأ» ىلع فطعلا تاواوب

 برعتو «مكؤابآ» ىلع ؤاولاب ةفوطعم لاومأو : اهومتفرتقا لاومأو ©
 ! عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام'لعف : متفرتقا' .اهبارعإ
 . ميملاو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءانلا . كرحستملا
 ' :«اهاو : عمجلل ميملا نأ ةفرعلو ميملا عابشال واولاو روكذلا عمج ةمالع

 : ةاهومتفرتقا» ةلمجو هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 : .. اهومثبستكإ ىنعمب لاومأل - تعن  ةفص عفر لحم يف

 ١ «لاومأ» ىلع : واولاب ةفرطعم : ةاهتو : اهداسك نوشخت ةراجتو ©
 : ريمبض واؤلاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوشخت . اهبارعإ برعتو
 : : «اه» و . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : داسك . لعاف. عفر لح يف لصتم
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 نوشخت» . ةلمجو هب لوعفم بصن لع يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . هراجتل ةفص عفر لحم يف «اهداسك

 برعتو «نوشخت ةراجت» ىلع : واولاب ةفوطعم : اهئوضرت نكاسمو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض : هاه» و اهبارعأ

 فرضلا نم عونمت هنأل نوني قو . ةحتفلاب بوصنم «ناكا ريخ : مكنلا ٌبحأ بأ

 ميملاو بحأب قلعتم رورجمو راج : مكيلا ٠ «ليضفتلا» «لعفأ) ةغيص ىلع

 . عمجلل

 قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هليبيس يف داهجو هلوسرو لا نم ©

 . ةلالحجلا ظفل ىلع فوطعم لوسر .ةفطاع : واولا :هلوسرو 8 بحأب

 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ًاضيأ نمب رورجم

 يأ «لوسر» بارعا برعت : داهج . ةفطاع : واولا . ةفاضالاب رج لحم

 لصتم ريمض : ءاهلاو . داهجب قلعتم رورجمو راج : هليبس يف .داهجج نمو

 . ةفاضالاب رج لحم يف

 فذذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوصيرت . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : اوصئرتف ©

 عفر لحم يف' لصتم ريمضأ : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم ْنَأل نونلا

 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج : ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف

 يتأي . نأ ىلإ) ىنعمب . رجو ةياغ فرح ىتح : هرمأب هللا يتأي ىتح ©

 .ةرهاظلا ةحتفلا هبصن ةمالعو «ىتح» دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 قلعتم رورجمو راج: هرمأب .ةمضلاب عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا

 «نأ» و .ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو. يأيب

 قلعتم رورجملاو راخلاو ىتحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا

 .بارعإلا نم اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «هرمأب هللا يتأي» . ةلمحو اوصبرتب

 : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانعسا : واولا : نيقسافلا موقلا يدهب ال للاو ©

 عراضم لعف : يدهي . اهل لمع ال ةيفان : ال .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم
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 .ًازاوُج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا . ةمضلاب عوفرم
 . ةحيتفلاب بوصنم هب لوعفم : موقلاو . هناحبس هللا ىلع دوسي ره هريدقت

 .نونلاو ملا ركذم عمج هْأل ءايلاب بوصنم موقلل - تعن  ةفص : نيقسافلا

 :«نيقسافلا موقلا يدب ال» ةيلعفلا ةلمجلاو . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع
 . أدتبملا ريخ عفر لحم يف

 0 كن اكلنا رددت <”

 © نيم 7 "طق يكعز 2

 0 ا ب رح ويلا عج ماا ميو مط دب لوعخم بت
 | . ةمضلاب ميظعتلل ةعت عوفرم لعاف

 هي ا ا . مكرصنب قلعتم رورجمو راج : ةريثك نطاوم خاب

 ةفص : ةريثك .«لعافم» نزو ىلع فرصلا نم عونمن هنأل ة ةرسكلا نم ًالدب

 وه طولا . ةرهاظلا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرؤرجم نطاومل - تعن -
 0 . برحلا دهاشم نم دهشملا

  فطع يأ «نطارما ىلع ةفوطعم : موي . ةفطاع : راولا : نيذح مويو ©

 ٠ رورجم هيلا فاضم : : نينح يابا ةيفرظلا لع موي مسالا بصتتا
 | هيدصق إو عضوم او دلبلا هب ددصقملا نأل «نيئح )ل مسالا فرصو ة ةرسكلاب

 ا . فئاطلاو ةكم نيب داو : نينحو ثْنأو فرصي مل ةعقبلا وأ ةدلبلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : مكقرثك مكتبجعأ نإ ©

 ًاينبم سا نوكي نأ زوجيو مكرصنب قلعتم وأ نينح موي: نم لدب بصن لحم
 . اوركذا ': ريدقتلا رمضم لعفب هب ًالوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
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 . اه لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تبجعأ

 ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 : فاكلا . ةمضلاب عوفرم «تبجعأ» لعاف : ةرثك . روكذلا عمج ةمالع

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . ةفاضالاب رج لحم يف ؟مكترثك مكتبجعأ»

 : بلقو مزجو يفن فرح : مل .ةفطاع : ءافلا : ًاثيش مكنع ينغت ملف ©

  ةلعلا فرح  هرخخأ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : نغت

 رورجمو راج : مكنع - يه . هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو
 عضوم يف قلطم لوعفم : ًائيش . مدقملا هب لوعفملا ماقم يف وهو نغتب قلعتم

 ؟ًائيش١ نوكت وأ . ًائيش ًاعفن مكعفتت ملف ىنعمب ًائيش ءانغا :يأ ردصملا

 . ةحتفلاب ابوصنم هب ًالوعفم

 ينبم ضام لعف : تقاض . ةفطاع : واولا : ضرألا مكيلع تقاضو ©

 رورجمو راج : مكيلع . ال لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع

 :ضرألا .عابشالل مضلاب كرح روكذلا عمج ةمالع ميملاو تقاضب قلعتم

 . . ةمضلاب عوفرم لعاف

 بارعإ برعت : تبحر . ةيردصم : ام . عم ىنعمب : ءابلا : تيحر امي ©

 رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب «اهالت امو» «ام) و «تقاض»

 ريمض : لعافلاو اهتعسب يأ اهبحرب ةسبتلم يأ ضرألا نم لاحب قلعتم

 وأ اهل لحم ال ةيردصملا «ام تبحر# ةلمجو يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 لاحلا ةبوعصل ةعساو ًابحر اهنوك عم ضرألا مكب تقاض : ريدقتلا نوكي

 ىلع ينبم ٍضام لعف : متيلو . فطع فرح : مث : نيربدم متيلو مث «
 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحشل ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 ةدكؤم لاح : نيربدم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا

 نيوثتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذم اهنأل ءايلاب رورجم طقف ىنعملا يف اهلماعل
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو
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 , ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ ٠ فطع فرح : مث : هتثيكس هللا لزنأ مث ©
 !لوعفم : ةتنيكس . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا
 رج لح يف مضلا ىلع ينبع لصتم ريمض : ءاهاو . ةحتفلاب بوصنم هب

 : .' ةفاضالاب

 ': ءافار . لزتأب قلمشم رورو راج ؛ نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع ©
 ' ىلع: :ةفطاع : واولا . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ٍئنبم لصتم ريمض
 ركذم عجل ءايلا مسالا رج ةمالعو لزنأب قلعتم رورجمو راج : نيئمؤملا

 د . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس
 ! حعنفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . ةفطاع : واولا : ًادونج لزنأو ©

 يأ ةلالجلا ظفل ىلع دوعي . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو 1
 , دوتحلاب دوصقملاو .٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادونج . ءامسلا نم لزنأو

 .. ةكئالملا انه

 / مزجتو يفت فرح : مل . ًادونجل ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : اهورت مل ©
 « : واولا .. نوئلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم ,لعف : اورت . بلقو

 ! نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : «اه» و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ش . هب لوعفم بصن لح يف

 : مسا : نينا. «لنأو» بارعإ برعت : بّدعو: اورفك نيذلا بّدعو ©
 ' ينبم ضام لعف : اورفك . ب لودفم بصن لع يف عتفلا لع يثبم لرسوم

 عقلا م اه لح ال لرصوملا ةلص ةاورفك» ةلمجو . ةقراف فلألاو

 ٍْ ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . ةيفائئتسا : واولا : نيرفاكلا ءازج كلذو ©
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 كلذو يأ باطخخ فرح فاكلاو دعبلل : ماللا . ًأدتيم عفر لحم يف نوكسلا

 رورجم هيلا فاضم : نيرفاكلا . ةمضلاب عوفرم «كلذ» رب ربخ : ءازج . ءازجلا

 نيونت نع ضوع نونلاو . ملاس ركذم عمج > هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . هتكرحو درفملا

 هيلا دق سي لل ١م ىرغ حس وسر ١

 © 0ك رومَع هلل دا فيلل كسه 1
 هللا . ةمضلاب عورفرم عراضم لعف : بوتي . ةفطاع : مث : هللا بوتي مث ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل

 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . بوتيب قلعتم رورجمو راج : كلذ دعب نم ©

 لع ينبم لوصوم مسا : نم .بوتيب قلعتم رورجبو راج : ءاشسب :نم ىلع ©

 ةلص ؛ءاشي» ةلمجو هناحبس هيلع دوعي وه هريدقت ًازوج هيف رتتسم ريمض

 . اهل لحن ال لوصوملا
 ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانئتسا : واولا : ميحر روفغ هللاو ©

 . ةنوثملا ةمضلاب ناعوفرم أدتبملل.ناربخ : ميحر روفغ . ةمضلاب

 هما انين انيك جفرا لوب ا 01
 كن ]ولصق 72 قس 100

 ك 0
 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ .ءادن ةادأ : : اونمآ نيذلا اهيأ اب ©

 نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا . ا «اه» و.بصن

 واولا ٠ ةعايجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ .2يأ)

 لالالا



 لوضوملا ةلص مآل ةلعو . ةقاق فثألاو لعاف عفو لع يف لصعنم يمس
 . اهل لال

 يفرم ادعم : نركشل .ةفوفكمو ةفاك : اننإ : سجن نوكرشملا امّنِإ ©
 : سجن .هتكرحو درفلا نيونت نع ضرع نونلاو لاس ركذس عنج هلل اول

 .نجن ووذ : هانعمو ردصم («سجنا و . ةمضلاب 5 أدتبملا ربخ

 اشم لعف : اوبرقي . ةمزاج ةيهان : ال . ةيبببسس : ءافلا : اويرقب الف ©
 يمال يا مرت اف ريشي اسأل بقل بوح هلل

 نم اوبرقي نأ يف نيكرشملا نيكمت نم نيملسملا يمن ىلا عجاز يهنلا اذه نأل

 ريهطت دوصقملاو ديعب هنأ الإ نيكرشملا ىلا هجوم يهنلا رهاظ نأ مغر دجسملا
 ا يلصو ةفالخ دارا نم لح يهلا هي م ابنك ذإ نع مهداسيإب دجاسلا

 .. ةسمخلا لاعفألا نم هلأل نوتلا فذح لعفلا مزج ةمالعو . ةفالخخ دار
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 :بوضنم هب لوعفم : دجسملا : اذه مهماع دعب مارحلا دجسملا ©

 ' :دعب .ةحتفلاب هلثم بوصنم دجسملل  تعن  ةفص : مارحلا . ةحتفلاب

 هيلا, فاضم : ماع . فاضم وهو اوبرقي الب قلعتم بوصنم نامز فرظ
 ؛رج لحم ِْف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه»و ةرسكلاب رورجم

 :فاضملا يقبو لوألا هيلا فاضملا فذحف اذه مهماع جح دعب يأ ..ةفاضالاب
 :- تعن - ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا :: اذه .يناثلا هيلا
 0 . ماعلل

 /: مف , مزاج طرش فرح :ْنِإ . ةيفانعسا : وارلا : ةليع متفخ ْنِإو ©
 يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 لاف عقر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم مس : اا . نإب مزج لحم

 :ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًارقف يأ : ةليع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 | نورقم مزاج طرش باوج : ةلمجلا : هلضف نم هللا مكيذغي فوسف ©

 ' :٠ ءافلا .:. فوسف . مزج لح يف ءافلاب نورقم - فيوست - سيفنت فرحب
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 لعف : ينغي  لابقتسا  فيوست فرح : فوس . طرشلا باودجل ةطبار
 ينبم لصتم ريمض : فاكلا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 نم .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . عابشالل مضلاب

 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو ينغيب قلعتم رورجيو راج : هلضف

 . ةفاضالاب رج لحم

 لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاش . مزاج طرش فرح : ْنِإ : ءاش ّْنِإ ©
 أ رح هريدشت وج جف نسم ريس لعاشلو ذاب منج لع يف طيشل

 فوسف هللا ءاش نإ : ريدقتلا ٠ هائعم مدقتل فوذعم طرشلا باوجو هتناحبس

 + هلا لضف نم مكينغي

 مسا . هلل . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ميكح ميلع هللا نإ ©

 مضل نعرف ذل بخ : يكس ميلع قلاب ميطمنلل بضم

 . ةنونملا

 0 نيو السدل اك 4
 انياب مس وأني 00 2000
 ©© نوره فك يعد

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولتاق : نونمؤي ال نيذلا اولتاق ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم 1

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةقراف فلألاو
 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . اف لمع اال ةيفان : ال . هب

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 . نونمؤي الب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : رخآلا مويلاي الو هللاب ©
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 الب قلعتم رورجيو راج : وبلا يفنلا ديكأتل ةدئاز ال. ةفطاع :واولا

 |  .ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم مويلل - تعن - ةفص : رخآلا . نؤنمؤي

 .برخعتو «نونمؤي ال١ ىلع واولاب ةفرطعم : ةلمجلا : ام نومّرحي الو ©
 هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . اهبازعإ
 ::ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض : لؤصوملا ىلا دئاعلاو

 : . هلوسرو هللا همرح ام

 0 بارعإلا نم اخ لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا: هلوسرو هللا مزح ©

 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لغف : مرح
 : : ءاهاو ٠ ةمفلاب عرترم ةالغلا ل ىلع درا فوعمم وصفا .ةمنضلاب

 ا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 !الوا ىلع : واولاب ةفوطعم : نونيدي الو: قحلا نيد نوتيدب الو«

 ردضملا ىلع :بوصنم قلطم لوعفص : نيد . اهبارعإ برعتو «نومرحي
 'نونيدي الو : ىنعمب يأ ةرسكلاب روزجم هيلا فاضم ::قحلا .ةحتفلاب

 ْ . قحلا نيدلاب نوذخأي الو وأ مالسالاب

 لحم يف حفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ينايب رج فرح : نيذلا نم ©

 :لوألا لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو رانجلاو . نمب رج
 . 0 . «نيذلا»

 ' ءايلا, ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لمف : باتكلا .اوتوأ ©
 ! بكأن عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا

 ١. 'اوتوأ» ةلمجتو : ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : باتكلا . ةنقراف فلألاو لعاف

 ا ا( . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «باتكلا

 ! : ارطعي . رجو ةياغ فرح : ىتح : دي نع ةيزجلا اوطعي ىتح ©
 . .٠ نونلا فذح هبصن ةمالعو ىتح دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف

 'هب لوعفم ': ةيزجلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لضتم ريمض : واولا

 , رج لح يف ليوأتب اهالت امو ةرمفملا ةيردصملا «ذألو . ةحتفلاب بوصنم
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 ال ةرمضملا نأ ةلص : هاوطعي» ةلمجو نونيديب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب
 ةيتاوم دي نع : ىنعمب يأ . لاحب قلعتم رورجمو راج : دي نع . اهل لحم

 . نيداقنم يأ

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح : واولا : نورغاص مهو ©

 عمج هنأل : واولاب عوفرم «مه» ريخ :نورغاص . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 مهول ةيمسالا ةلمجلاو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ماس ركذم
 . لاح بصن لحم يف «نورغاص

 د مانا ميسي 1 ا
 نضأومكح نال نوجا هيمو

0 . 

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلاق . ةيفانئكتسا : واولا : دوهيلا تلاقو ©
 لعفلا ثّنأ دقو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح ةنكاسلا ثينأتلا ءان ءاتلاو

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : درهيلا . لعافلا ةملك ظفل .ىلع .

 : زيزع  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هللا نبا ريزع ©

 : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : نبا . ةمضلاب عوفرم أدتبم

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم ْ

 اهبارعإ برعتو «دوهيلا تلاق» ىلع واولاب ةفوطعم : ىراصنلا تلاقو ©

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلا لعافلا عفر ةمالعو

 ةراشا مسا : اذ . ؛هللا نبا زيزع» بارعإ برعت : كلذ هللا نبا حيسملا ©

 .باطخلل فاكلاو دعبلل . ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ريمض : «مه) و . ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ : لوق : مههاوفأب مهلوق ©

 رورجبو راج : هاوقأب . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا
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 : مهد و: ناهربلا نع ًادرجم مههاوفأب مهوق كلذ : ىنعمب لاحب قلعتم
 : : ٠ ةفاضإلاب رج ل يف نيبئاغلا ريمضأ

 لحم يف : هب نولكاشي : ىنعمب يأ «نوئهاضي» ةلمجلاو لعاف عفر لحم
 00 . «كلذ» أدتبملل ًايناث ًاببخ عفر لحم يف نوكت نأ زوجيو لاح بصن

 ينبم ضام لعف : اورفك . ةفاضإلاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 .لعاق عفر لحم يف لصتُم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 : .لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو ةقراف فلألاو

 ىلع ينبم مسا : لبق ٠ اورفكي قلعتم رورجتو راج : هللا مهلتاق لبق نم ©

 يلا عشل مشا هز نوكسلا لع ينس نيبال مست : مهل و عل

 فرط بصن لحم يف نوكسلا لع ينبم ماهفتسا مسا : !: نوكفؤي ّينأ ©

 :لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوكقؤي . «فيك» ىنعمب لاحب قلعتم ناكم

 لما بان عقر لع يف لصتم ديس : دارا. بولا توتي عجرم

 8م ملل ١"
 هه نط ع ركل ينك هك هي أراك

 مضلا ىلع يئبم ضام لعف : اوذتا : مهئايهرو مهرايحأ اوذختا ©

 :فلألاو لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .. ةعامجلا واوب هلاصتال

 ,نيبئاغلا ريمض «مه»-و . ةحتفلاب بوصنم لوأ هب لوعقم : رابحأ . ةقراف

 ىلع واولاب ةفوطعم : مهتابهرو . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ْ . اهبارعإ برعتو «مهرابحأ»
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 راج : نود نم . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : هللا نود نم ًايابرأ ©
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم :هللا . ًابابرأل ةفصب قلعتم رورجيو 0
 بوصنم هب لوعفم :حيسملا . ةفطاع : راولا : ميرم نبا حيسملاو ©

 نأ زوجيو حيسملل  تعن  ةفص : نبا . هلل ابا حيسملا اولعجو يأ ةحتفلاب

 ًالدب ةحتفلاب رورحم هيلا فاضم : ميرم . ةحتفلاب بوصنم هنم ًالدب نوكي
 . ةيملعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم

 . اه لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا : واولا : اوديعيل الإ اورمأ امو ©
 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينئبم ضام لعف : اورمأ

 فرح : لإ . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 لعف :اودبعي .رج فرح ليلعتلا مال ماللا : اودبعيل .يفنلا دعب قيقحت
 : واولا . نونلا فذح :هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم

 : اهالت امو ةرمضملا (ْنأ' و . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ةلمجو . اورمأب قلعتم رورجملاو راجملاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 . بارعإلا نم امل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص (اودبعيلا

 وأ ةفص : ًادحاو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : افإ : ًادحاو ًاهلإ ©

 . ةحتفلاب ةلثم بوصنم اهلإل ديكوت

 سنجلل ةيفان : ال . ًاهلإل ةيناث ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : وه الإ هلإ ال ©
 : الإ . بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «ال) مسا : هلإ . نإ) لمع لمعت

 نم لدب عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : وه . ءانثتسا ةادأ

 عوضوم ناك ولو ءادتبالاب هيف تلمع امو ؛ال» عضوم نأل ؛هلإ ال١ عوضوم
 وأ نئاك : هريدقت ًابرجو فوذحم «ال» ريخو . هايإ الإ ناكل ًابصن ىنثتسملا

 ١. دوجوم

 . ًاهإل ةثلاث ةفص بصن لحب يف : ةلمجلا : نوكرشي امع هناحيس «©
 : هئاحيس .هل دابعتساو دعب كارشالا نع سدقتو هزنت : ىنعمب : هناحبس

 لصتم ريمض : ءاحلاو فاضم وهو ٌحبسأ :هريدقت فوذحم لعفل قلطم لوعفم
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 امو زج فرح «نع» نم ةنوكم امع . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم

 غراضم لعف : نوكرشي . نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينم لوصوم مسا
 ةلمجو: : لعانف عفر ل يف لضتم ريمض : واولاو . نوئلا توبشب عوفرم

 ؛اماؤ ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوكرشيلا
 ًاقلعتم 'رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهذدعب امو ةيردصملا
 امد لص 'نركرشيا ةلمحو . مهكرش نع هناحبس ريدقتلاو . ناحبسب

 . بارعإلا نم ال لحم ال ةيردصملا

000 : 
 ©©  دوزتجلا

 توبثب هرجتلل عوفر عراضم لعف : نوديري : اوثتفطي نأ نوديري «
 ةيردصم فرح : نأ . لعاف عفر لحم يف لصتنم ريملض :.واولا .نونلا

 ا.نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنتم عراضم لعف :: اوئفطي . بصان

 ليوأتب اهالت امو ْنأو ةقراف فلألاو لغاف عفر لحم يف لضعم ريمض :واولا

 لح ال «نأ» ةلص «اوئفطي» ةلمجو . نوديريل هب لوعفم بضن لح يف ردصم

 : ْ : ٠ : . اه

 ةجحلا : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رت : مههاوفأي هللا روث ©
 ميظعتلل رؤرجب هيلا فاضم : هللا . نآرقلا هللا رونب دازملا : 'ليقو . هلل

 «مهااو اًوفطيب قلعتم رورحمو راج : هاوفأب . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب

 ا ا ش . ةفاضالاب رج لخع يف لصتم ريمض
 عراضم لعبف : ىبأي . ةفطاع : واولا : هروذ متي نأ الإ هللا ىبأيو «©

 ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . 'رذعتلل فئألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 نم ةدارإلا كلتو لمعلا كلذ : هريدقت فوذحم «ىبأي» لوغفمو . ةمضلاب

 فربح : نأ . اريغا ىنعمب «ىبأي» لومعم «آلإ) نوكب نأ زوجيو.نيكرشملا
 ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : .متي ..: بصان يردصم
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 بوصنم هب لوعفم : هرون . وه هريدقت ًانوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 «نأ»و ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةحتفلاب

 هركي يأ هللا ىبأيو : ريدقتلاو ةفاضإلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت.امو
 . هل لحم ال ؛ْنأ» ةلص «هرون متي» ةلمجو . هرون مامتا ريغ عنمي وأ

 ضام لعف : هرك . ةيردصم : ول . ةيلاح : واولا : نورفاكلا هرك ولو ©

 ملاس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم لعاف : نورفاكلا . حتفلا ىلع ينبم

 مولعم هنأل لوعفملا فذحو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو

 لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو اولا و عنملا كلذ اوهرك ولو : ريدقتلا

 . اه لحم ال ؛ول» ةلص «نورفاكلا هرك» ةلمجو لاح بصن

 يكرر فايد سن زوو لسنا عم *
 ل ص

 يأ أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : : وه: يذلا وه ©

 . ريخ عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . هللاوه
 رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ : هلوسر لسرأ «

 : ءاطاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هلوسر . وه : هريدقت ًاناوج هيف

 ةهلوسر لسرأ» ةلمجو ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو لسرأب رورجو راج : قحلا نيدو ىدهلاب ©
 .نيدب يأ «ىدهلاب» ىلع واولاب ةفرطعم :نيدو . رذعتلل فلألا ىلع.ةردقملا

 ا

 لعف : هرهظي . رج فرح ليلعتلل : :١ هلك نيدلا ىلع هرهظيل ©

 : لعافلاو حلا صن مالو ملل دس ةرمسغم أب بوم عياضم

 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 - 586ه



 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصملا «نأ» و هب لؤعفم بصن لحم يف

 «نأ) :ةلص «هرهظي» ةلمجو . لسرأب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب
 انه نيدلاو هرهظيب قلعتم رورجمو راج : نيدلا ىلع . ال لحم ال ةيردصملا

 .يونعم ديكوت : هلك . سنجلل هيف فيرعتلا «لأ» نأل نايدألا ينعي

 ”رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم رورجم :نيدلل

 ا ا . ةفاضالاب

 ةيألا يف ةدراولا «نورفاكلا هرك ولو» بارعإ برعت : نوكرشملا هرك ولو ©

 ش .١ ١ ةقباسلا ةميركلا

 لوم َنكْأَي ناقلة راب قرح أوم َنوأيي م *
 بدوري نذل هرم نو ولأ 0 هم 0 7 هم

2 2 
: 

- 

 2 آ عزو رك 0 ا لم ا

 2 ردي منعك الس فايف ةضْولاَ

 لح يف مضلا ىلع ينبم ىدانم: يأ . ءادن ةادأ اي : اوثمآ نيذلا اهبأ اب ©
 نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيسبنتلل ةدئاز «اه» و بصن

 : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ «يأل

 لوصوملا ةلص «اونمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 : . اهل لحال

 هبشم ديكوتو بصن فرح :َّنإ : نايهرلاو رابحألا نم ًاريثك نإ ©
 رورجتو راج : رابحألا نم .:ةحتفلاب بوصنم هّنا» مسا : ًاريثك . لعفلاب

 ةرابخألا» ىلع واولاب ةفوطعم نابهرلاو «اريثك» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 ّْ 01 ' . اهبارعإ برعتو

 : نولكأي : ذيكأتلل ةقلحزم : ماللا : لطابلاب سانلا لاومأ نولكأيل ©
 !. لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
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 بوصنم هب لوعفم : لاومأ . «نا» ربخ عفر لحم يف : اهالت امو ةلمجلاو

 رورجمو راج : لطابلاب . ةرسكلاب رورج هيلا فاضم : سانلا .٠ ةحتملاب

 «نرلكأيا لع والاب ةقرطعم : نردصيو : هللا ليبس نع نودصيو ©

 .نودصيب قلعتم رورجيو راج : ليبس نع . مهنتودصيو يأ اهبارعإ برعتو

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالخلا ظفل هللا

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانثكسا : واولا : نوزنكي نيذلاو ©

 ىلع ىنعملاب مزاجلا طرشلا مسا ؟نم» لمع لمعت أدتبم عفر لح يف حتفلا

 واولاو .نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوزنكي ٠ اوزنكي نم : ريدقت

 ةفوطعم عفر لحم يف «نيذلا» نوكت نأ زرجيو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . نولكأي نييئاغلا ريمض ىلع

 ةفوطعم ةضفلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : بهذلا : ةضفلاو بهذلا ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «بهذلا» ىلع : واولاب

 برعت : نوقفني . اه لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : واولا : اهئوقفني الو ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض :«4اه١و . «نوزنكي»

 . ةرسكلاب ميظعتلل رو

 نأ زوجيو «نيذلا» طرشلا باوجل ةطبار :ءافلا : ميلأ باذعب مهرشبف ٠

 ريمض : لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رشب . نييزتلل ةدئاز نوكت 3
 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 ادتبملا ربت عفر لحم يف «اهدعب امو مهرشبف» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف
 - تعن  ةفص : ميلأ . مهرشبب قلعتم رورجمو راج : باذعب .«نيذلا»

 . مهب مكبع «مهرشب# ميركلا لوقلا اذه يفو اهلثم ةرورجم باذعل
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 ل و ورد 0 رت و 11

1 1 
 مث ا ص 07 0

 يسال

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىمحي . فاضم

 :لوقلا :لصأو لعاف بئان عفر لحم يف رورو راج : اهيلع . رذعتلل فلألا

 ةلمجو «ءاهيلع» ىلإ لعفلا دئسأ «راثلا» تفذح الف اهيلُع رانلا ىمحت موي

 ا . لاومألا هذه ىلع يأ هيلإ فاضم رج لجم يف ؛اهيلع ىمخيا

 رورجت هيلا فاضم : منهج ىمحيب قلعتم رورجنو راج : منهج راث يف ©

 .: ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا نم عونمم مسا هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتقلاب

 !ىمحي) ىلع ةفوطعم : مكركت ٠ ةفطاع : ءانلا : مههابج اهب ىوكتف ه

 فرم لعانف .بئان : هابج . ىوكتب قلعغتم رورجنو راج اهبارعإ برعتو
 ةفاضإلاب ج لح يف نوكسلا لع يثبم نيبئافلا يمض :امهلو ٠ ةمضلاب

 نايرعتو «مههابج» لع فلعلا يواوب ناتفوطعم : مهروهظو مهبونجو ©

 ٠ اهبارعإ

 لت يأ لولا د لع لعاف بلان ع لع ف: ةلمسلا : متزنك ام اذه ©

 عفر لحم يف: نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه , مهل خيبوت وهو . مهل
 «اذه» ًادتبملا ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .أدتبم

 0 0 : متزنك

 : . هوقزتك ام ريدقتلا هب لومفم هّنأل لحما بوصتم

 ىلع ينبم لصتم ريمضف : فاكلا . ا قاعتم رورجتو راج : مكسفنأل ©
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 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقوذ . ةيببس : ءافلا : ام اوقوذف ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةقراف :

 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : مددك ©

 ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءادللا

 ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «نوزنكت متنك» ةلمجو روكذلا غمج

 متنكام : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا

 . هئوزنكت

 لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوزنكت ©
 . «ناك» ربخ بصن لحم يف ةلمجلاو لعاف عفر

 كوتا هاك فهمتنا را نعوم كلأةَدعَر م 6-0 هر 21 ١1 . 7 را م هن صن
 يفار م سرر در نيو ما 2 سرر خر 6 1 - 7

 انانو هن ليف تحن ركزت اذا قوزخسمتل ٍ و00
 © نيله

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : هللا دنع روهشلا ةدع نإ ©

 ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : روهشلا . ةحتفلاب بوصنم «نإ) مسا : ةدع
 رورجم هيلا فاضم : هللا . ةدعب قلعتم ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : دنع

 . ةرسكلاب ميظعتلل
 ىنثملاب قحلم هنأل فلألاب عوفرم هّنِإ» ربخ : انثأ : ًارهش يشع انثأ ©

 . رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم : يناثلا هزجلا : رشع . ةفاضالل هنون تفذحو

 . ةحتفلاب بوصنم زيبمت : ًارهش . ىنثملا نم نونلا ةباثمب وه وأ ةفاضالاب
 ظفل : هللا . ةدعلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هللا باتك نق
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 , هللا باتك مكح يف يأ. ةردكلاب ميظعتلل رورج هيلا فام : ةلالجلا

 . لعف : قلخ . فاضم وهو ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ : موي: قلخ موي«

 ! ةلمجو وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم نضام

 . ىلاعت هللا قلخ ذنم : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف «قلخ»

 نم ًلدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاومسلا : ضرألاو تاومسلا ©

 . ةرهاظلا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةيوصنم تاومسلاا

 تفل: يح ةمضلاب عفر رخؤم ًادخبم : ةعبرأ . روهشلا

 ! . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا يلع ينبم ةراشا مسا : اذ : ميقلا نيدلا كلذ ©
 | .ةعبرألا رهشألا ميرحت يأ ميرحتلا كلذ يأ باطخلل فاكلاو دعبلل : ماللا

 ,نيدلل ةفص : ميقلا- . ةمضلاب عوفرم وه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ : نيدلا

 ديجي عقو لخ يف ؟مدقلا «نينللا وها ةيمسالا ةلمشار . ةمضلاب هلثم ةعوفرنم

 1 ش 1 . «كلذ» أدتبملا

 .عراضم لعف : اوملظت . ةمزاج ةيهان : ال. ةيفانتسا : ءافلا : اوملظت الف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح همزج: ةمالعو الب موزجب

 0 . :ةقراف فلألاو لعاف

 دوعي ليق مهبم ريمض : نم . اوملظتب قلعتم رورجمو راج : مكسفنأ نهيف ©
 ! لوعفم :نسفنأ . يفب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهيف يأ مرحلا رهشألا ىلا
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب

 ٍ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضإلاب

 ىلع .ينبم رمأ لعف : اولتاق . ةيفانئتسا : واولا : ةفاك نيكرشملا اولتاقو ©

 : يف لصتم ريمض : واولا ٠ ةسمخلا لاعفألا نم هعراضنم نأل نونلا فذح

 هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيكرشملا . ةقراف فلألاف لعاف عفر لحم
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 نيكرشملا نم لاح : ةفاك . درفملا نيونث نع ضوع نونلاو لاس ركذم عمج
 . ةنوئملا ةحتفلاب بوصنم

 لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . لعاف عفر لحت يف لصتم

 واولا نم لاح : ةفاك . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 : اهدعب امو ةيردصملا «ام» ةنونملا ةحتفلاب لوعفملا وأ لعافلا نم يأ فاكلا

 قلعتم رورجملاو راجلاو «رجلا فرح» فاكلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 نيدناستم ًاعيمج يأ ةفاك نيكرشملا اولتاق : ريدقتلا . فوذحم قلطم لوعفمب

 ال ةيردصملا ؛ام» ةلص ؛مكنولتاقي» ةلمجو . نينواعتم ًاعيمج مكل مهلاتقك ًالاتق

 . اهل لحم

 .اهبارعإ برعتو «اولتاق» ىلع واولاب ةفوطعم : اوملعاو : هللا نأ اوملعاو ©

 «نأ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ |

 . فاضم وهو فوذحملا ؛َّنأ» ربخب قلعتم ناكم فرظ : عم : نيقتملا عم ©
 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : نيقتملا

 دس ردصم ليوأتب اهالت امو ّنأو هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

 . «اوملعا» يلوعفم دسم

 مك اوم لاوزكي دخن فدوة ييلامِإ
 ل لم 0 دعوا مأمور هو

 ٠ ا وس

 أدتبم : ءىسنلا . ةفوفكمو ةفاك : انإ: رفكلا يف ةدايز ءىسنلا امْنِإ ©
 ربخ : ةدايز . رخخآ رهش ىلا رهشلا ةمرح ريخأت : هانعمو ةمضلاب عوفرم
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 . ةدايزب قلعتم رورجمو راج : رفكلا يف . ةمضلاب عوفرم أدتبملا

 .ًابخ نوكت نأ زوجيو ءىستلا» نم لاح بصن لح يف ةلمجلا هب لضي ©

 هيف تتسم يمض لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لضي . هل ًايناث

 (رورجمو راج : هب .:هب ًالوعفم ( نيذلا » نوكي نأ ىلع وه هريدقت ًانوج

 اا . لضيب قلعتم
 ؛لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : اورفك نيذلا ©

 '  مضلا ىلع. ينبم نضام لعف : اورفك . هلبقي نم هريدقتو لوعمملا فذحو

 ٍفلألاو لعاف عقر لح يف لصتم ريحف : دارلا ةعامجلا واوب هلاصتال

 ْ : . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اوزفكا ةلمجو . ةقراف

 تول عفرم حاضم لعف ١ نولي : ًاماع هنومّرحيو ًاماع هتوّلحي ©

 | لمععتسيؤ:.'ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًاماع . هب لوعفم بصن لح يف مضلا

 0 . . اهارعإ برعتو «ًاماع» ىلع : واولاب ةفوطعم

 : لعف :: اوئطاوي . رج فرح ليلعتلل : ماللا . اوقفاويل يأ : ةدع اوئطاويل ©

 ٠ :واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عرانضم

 ؛ بوضتم هب'لوعفم :.ةدع . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض

 .رورجملاو زاجلاو . ماللاب رج لحم يف اهالت امو ةرمضملا (ْنأ» و . ةحتفلاب

 ْ ' . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «اوتطاوي» ةلمجو نولحيب قلعتم

 ٠ ةقاضالاب رج لع يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: هللا مرح ام ©

 ريعسف وصولا ىلإ دئاعلاو اخ لحم ال لوصرملا ةلص هلل مرا ةلجو
 1 . و وعش هلل لحأا بوصتم فواع

 .ةاوتطاوي» بارعإ برعت : اولحي .ةفطاغ : :١ هّللا مرح ام اوّلحيف ©

 : هللا مرخأا ٠ هب رطفم بصت لع يف نكس لع يم لو مم مسا :ان
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 . فوذحم مرحب لحملا بوصنم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو اهبارعإ قبس
 . مرح ريدقتلا

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : نيز : مهلامعأ ءوس مهل نّدز ©

 لع ينبم نييئاغلا ريمض : «مه» و نيزب قلعتم رورجمو راج : مهل . ختفلا :
 : لامعأ . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ءوس . ماللاب رج لحم يف نوكسلا

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و فاضم وهو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 . ةمضلاب ميظعتلل عوقرم أدتبم : هللا . ةيفانئتسا : واولا : يدهب ال هللاو ©

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يده . ال لمع ال ةيفان : ال

 . وه : هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا
 ةفص : نيرفاكلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مرقلا : نيرفاكلا موقلا ©

 نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةيوصنم موقلل - تعن -

 عفر لحم يف «نيرفاكلا موقلا يدب ال» ةلمجو هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع
 . ًادتبملا ربخ

 كاد كتار سف اوزغاا] قلقا كل ماوم هِإَو "1
 ون 1 ا ا ا رشا رسم مخ 23

 ايندلا ويحل تما ل اساسا وويل رمي ضر
1 

 © ليال رخالاف

 لح يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ ءادن ةادأ : اي : اوممآ نيذلا اهيأ اي ©
 نم لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل ةدئاز (اه» و بصن 1

 : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ «يأ»

 لوصوملا ةلص ؛اونمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . اه لع ال
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 ' . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ام) زبخب قلعتم رورجمو

 'هب لوعفم, بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : اذإ : مكل لبق اذإ ©

 يهو :. مكل ليق اذا نوعنصت ام : ليق هنأك لوقلا ئنعم نم هلوق هيلع لد امل
 . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق . 'ةمزاج ريغ.طرش ةادأ

 مكل ليق# ةلجو روكألا عيج ةمالصع ميلاو ليشب قلعت رورجتو راج: مكل

 ْ . ةفاضإلاب رج لحم يف «اورفنا

 !نأل نرنلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف :  اورفنا : هللا :لييس يف اورفنا ©

 !يف ١ لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم
 ,ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . اورفناب قلعتم رورجمو راج :ليبس

 0 . لعاف بئان عفر لحم يف «اورفنا» ةيلعنفلا ةلمجلاو ةرسكلاب

 .نم ال لع ال عناج ريغ طرش باوج : ةلمججلا : ضرألا ىلإ ْمُثََقاَنآ ©
 ,لع يتيم نضام لعف «,تأطاستا ىنعمب ب متلقافت- يا : متلقاثأ . بارعالا

 ! ىلع :ينبم لصتم ريمض : ءانلا . كرحتلملا عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 راج. : ضرألا ىلإ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ٠ لعاف عفر لحم يف مضلا

 ٍتلصواو ءاثلا يف ءاتلا تمغدا متلقاثت اهلصأو . . متلاثاب قامشم دوركو

 . فلالاب

 . ماهفعسلا ظفلب خيتو راكأإ ةره ةزمحلا : ايئدلا ةايحلاب متيضرأ ©

 . ٠ متيضرب قلعتم رورجمو راج : ةايحلاب . «متلقاثأ» بارعإ برعت : متيضر
 ! ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةايحلل - تغن  ةفض : ايندلا

 . رذغتلل فلألا

 !«ضوعا قنعمب ءابلاو متيضرب قلعتم رورجيو راج : عاتم امف ةرخآلا نم ©

 : .اط لمع.ل' ةيفان : ام . ةيفانعتسا : ءافلا : اف .ةرخآلا لدب يأ ةيلدبلا وأ

 1 و هش نشر ا

 . ةرسكلاب رورحم هيلا كاضم : !: ةرخآلا ٍِق ايندلا ةابحلا ©
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 . ةرخآلا بنج يف : ىنعمب ربخلاب قلعتم رورجمو راج : ةرخآلا يف . تبرعأ

 عوفرم «عاتم» أدتبملا ربخ : ليلق . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : ليلق الإ ©

 . ةنونملا ةمضلاب

 لقا انقر هيلة! وزيكاب
 ل ٌدوَطو قزح اعل 2

 و مناج طرش فرح ؛ْإ) نم ةبكرم وأ ةنوكم : الإ : مكبّذعي اورفنت الإ ©
 ةمالعو ْنإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : اورفنت . اهل لمع ال ةيفان «ال»

 ٠ الف فلألاو لعاخ عفر لب يف لصتم يمض :واولا . نونلا فذح هسزج

 نوكس همزج ةمالعو اضي بأ نإب موزجم طرشلا باوج عراضم لعف :

 :فاكلاو ىلاعت هناحبس يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ل

 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمسض

 ردصم وهو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاباذع : لديتسيو اًميلأ ًاباذع ©

 . ةحئفلاب اهلثم ةبوصنم ًاباذعل - تعن  ةفص : (يلأ . - ًابيذعت - يأ لعفلا

 . اهبارعإ برعتو «بّذعيا ىلع واولاب ةفوطعم : لدبتسيو

 . ًاموق مكب لدبتسي يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاموق : مكريغ ًاموق ©

 ًايوصنم «اموق» نم ًالدب نوكت نأ زوجيو ًاموقل - تعن -ةفص : ريغ

 . روكذلا عمج ةمالغ ميملاو

 : هورضت . اه لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع : وارلا : ًاكيش هورضت الو ©

 نونلا فذح عراضملا لعفلا مزج ةمالعو اهلثم ةموزجم «مكبذعي» ىلع ةفوطعم

 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو
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 يف + .ةحمفلاب بوصنم قلطم لوعفم : ًائيش . هب لوعفم ابصن لح يف مضلا
 ا . «ًاررض#ا يأ ردصملا عضوم

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانتسا : واولا : ريدق ءيش لك ىلع هللاو ©
 روزجم هيلا. فاضم : ءيش . ريدقب قلعتم رورجمو راج : لك ىلع .. ةمضلاب
 . 1 ةنونملا ةمضلاب عوفرم «ةلالجلا ظفل» أدتبملا رب : ريذلق . ةنونملا ةرسكلاب

 م

 ذا نيف انك اورق نردد اها رصد اررشكلا 5

20 0 

 ا اوكا هلك لكك 20700 1 ديوك

2010 2# 

 مزاج طرش فرح ْنإ) نم ةنوكم : الإ : هللا هرصن دقف هورصنت الإ ©

 نإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : هورصنت . اه لمع ال ةيفان ؛إلا و

 .٠ لغاف عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا:فذنح همزجن ةمالعو

 اورصنت الإ يأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع يتبم للطتم ريمض ءاهلاو

 ' : هرضن ..قيقحت فرح : دق . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : دقف .ًادمحم

 | لحم يف مظلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاطاو . حتفلا ىلغب ينبم ضام لعف
 : . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا : مدقم هب لوعفم بصن

 لحم .يف ءاملاب نرتقم دقب قوبسم مزاج طرش باوج ؛للا هرصن دقف» ةلمجو

 : ٠ . مزج

 ٍبصن لحب يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ذإ : نيذلا هجرخأ ذإ ©
 : ءالاو حتفلا ىلع يئبم ضام لعف :. هجرحخأ .نيح١ ىنعمب هرصنب قلعتم

 :مسا: : نيذلا . مدقم هب لوعفم بصن ل يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
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0 
 لحم يف «نيذلا هجرخخأ» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع يئبم لوصوم

 . (ذإ) فرظلا دعب اهعوقول هيلا فاضم رج

 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورقك ©

 لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلاو . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . اه

 دحاو وأ نيئثا دحأ : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم لاح : يناث : نينثا يناث ©

 : هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : نينثا . فاضم وهو نينثا نم

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ىنثم هنأل ءايلا

 لصفتنم مقر ريمض : امه «هجرخأ ذإ» نم لدب : امه ذإ : رغلا ىفءامه نإ ©

 رورجمو راج : راغلا يف . ًأدعبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلل

 . ةفاضالاب رج لحم يف (راغلا يف امه» ةيمسالا ةلمجلاو (امه» ريخب قلعتم

 لعف : لوقي .«هجرخأ ذإ» نم ناث لدب : لوقي ذإ : هيحاصل لوقي نإ ©

 . وه : هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم
 يف رسكلا ىلع ينبم ريمض : ءاحلاو . لوقيب قلعتم رورجيو راج : هبحاصل

 اهعوقول ةفاضإلاب رج لحم يف «هبحاصل لوقي» ةلمجو . هيلا فاضم رج لحم
 . «ذإ» فرظلا دعب

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف :ةلمجلا : انعم هللا ْنِإ نزحت ال ©
 نوكس : همزج ةمالعو الب موزجم 'عراضم لعف : نزحت .ةمزاج ةيهان : الا

 فرح : نإ . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو . هرمخآ
 ميظعتلل بوصنم (نإ) مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن

 ينبم لصتم ريمض : هانا و «نا» ربخب قلعتم ناكم فرظ : عم . ةحتفلاب

 . هيلا فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع

 لعف : لزنأ .«دقف» بارعإ برعت نأ زوجيو . ةيفانئتسا : ءافلا : هللا لؤنأف ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام

 لصتم ريمض ءاهلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةنيكس : هيلع هتندكس ©

 - 19الد



 :يأ لزنأب قلعتم رورجمو راج : هيلع . ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم
 . ميركلا لوسرلا ىلع هقلقل قيدصلا ركب يبأ بلق ىلع

 ا رتتسلم ريمض لعافلاو «لزنأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ديأو ؛ دونجب هديأو ©
 :ريمض ميركلا لوسرلا ىلا عجرت ءاهلاو . هناحبس يأ وه هريدقت ًازوج هيف
 رورجمو راج : دوتجب ..' هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم
 00 . ةكئالملا نم دونجب يأ هديأب قلعتم

 لحم فو ٠ ظفللا ىلع دونجل - تعن  ةفص رج لحم يف. : :ةلمجلا : اهورق مل ©
 ! مزجنو يفنافرح : مل . ةفرعم اهنأل ةكئالمللا نم يأ ىنعملا لع لاح بصن

 ؛ : واولاو نوئلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اورت .بلقو

 ! يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : "اه»و لعاف عفر لت يف لصتم ريمض
 ش لا . هب لوعفم بصن لحم

 !هب لوعفم ': ةملك «ديأو» بارعإ برعت : لعجو : نيذلا ةملك لعجو ©

 رج ل يف حفلا ىلع ينم لوصوم مسا : نيتلا . ةحضنلاب برص لأ

 : أ . ةفاضالاب

 : بوصنم ِناث هب لوعفم : ىلفسلا . اهبارعإ قبس : اورفتك: ىلفسلا .اورفك ©

 ْ . كرشلا يأ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب

 عيفرم أادعنبم : ةملك : ةيفانثتسا : وارلا: ايلعلا يه هللا ةملكو ©
 , : يه .ربسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .ةمضلاب

 ادتشلا ريح : العلا .بارعإلا نم امل لحم ال داع فرلح وأ لصف ريمض

 : ًايناث ًادتبمإ «يه» برعت نأ زوجيو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 أدتبلا ريخ عقر ل يف 'يلعلا يما ةيمسالا ةلمجلاو (يها ربخ  «ايلعلا» و

 : . «ةملك» لوألا

 . .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدعبم : هلا ةيفانثعتسا :واولا ؛ : ميكح زيزع لاو ©

 : ٠ ةمضلاب ناعوفرم ةلالحلا ظفلل ناربخ : ميكح زيزع
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 ليسو كيال مأ وذ ًاانوجوالافاةتلورتأ ١
 © ل | نص وأ

 َّنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اورفتا : ًالاقثو ًافافخ اورفنا ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 واولاب ةفوطعم : ًالاقثو . ةحتفلاب بوصنم لاح : ًافافنغ . ةقراف فلألاو

 . «ًافافخ» ىلع

 برعتو «اورفنا» ىلع واولاب ةفرطعم : اودهاجو : مكلاومأب اودهاجو ©

 يف لصتم ريمض : فاكلاو اودهاجب قلعتم رورجيو راج : لاومأب . اهبارعإ

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم

 «مكلاومأ» ىلع : واولاب ةفوطعم : مكسفنأو : هللا ليبس ف مكسفئأو ©

 فاضم : هللا . اودهاجب قلعتم رورجمو راج :ليبس يف . اهبارعإ برعتو 1

 هللا نيد :ليبس يف يأ ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا

 . لوألا هيلا فاضملا فذحب

 . أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ: مكل ريخ مكلذ ©
 ريخ . عمجلا ىلع ةلالدلل ميملاو باطخ فرح فاكلا . دعبلل : ماللا

 ةمالع ميملاو ريخب قلعتم رورجمو راج : مكل . ةمسفلاب عوفرم أدتبملا ربخ
 . روكذلا عمج

 صقان ٍضام لعف : متنك . مزاج طرش فرح : نإ : نوملعت متنك نإ ©
 لصتم ريمض : ءاتلا . كرحدل ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 لحم يف طرشلا لعف «ناك» لعفلاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم

 لصتم ريمض : واولاو . نوئلا توبثي عوفرم عراضم لعف : نوملعت .. مزج
 «ناك١ ربخ بصن لحم يف «نوملعت# ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم. يف

 ريخ مكلذف نوملعت متنك ْنِإ : ريدقتلا هاتعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو

 . مكل
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 تدعي كلو وم 00 2 زوو 5
 وكلي 20011016 و وقلي
 2 نورك 2-2 ور 06

 ١ صقان ضام لعف : ناك . مزاج ريغ طرش فرح : ول: ًاضرع ناك ول ©

 ! ول : ىنعمب . وه : هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض اهمشاو حتفلا ىلع ينبم
 ' بوضنم «ناك» ريخ : ًاضرع .هيلإ نوعدي ام ناك ول وأ ةيلإ مهوعدت ام ناك
 0 . ةنونملا ةحتفلاب

 ' اهلثم ةبوصنم ًاضرعل - تعن ةفص :ًابيرق : ًارصاق ًارفسو ًابيرق ©

 ؛ 2. اهلثم نابرعتو «بيرق ًاضرع» ىلع واولاب ةفوطعم ًادضاق ًارفسو . ةحتفلاب

 | مزانج ريغ طرش باوج : ةلمجاو اولا باوج يف ةعقاو : مالل: كوعمبتال ©

 : واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم نضام لعف: : اوعستا .بارعالا نم اهل لحم ال

 ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمسض واولاو . ةعامجلا
 ا . هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع

 . كازردتسا.فرح : نكل . ةدئاز : والا : ةقشلا مهبلع تدعب نكلو ©

 ءاتلاو حتفلا: ىلع يبنم ضام لعف : تدعب . هل لمع ال: ففحت هّنأل لمهم

 : ميملاو تدعْب قلعتم رورجيو راج : مهيلع . اهل:لحم ال: ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 . . ةعضلاب عزفرم لعاف اةقشلا» و عابشالل مضلاب كرح روكألا عج ةمالع

 : :٠ ') . ةفاسملا : ىتعمب

 ' لاح بصي لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : ؤاولا :. هللا نوقلحيسو ©

 '  فيوست - لابقتسا فرح :نيسلا . نيلئاق كل نوفلحي كنوئيجيسو :ىنعمب

 لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفلحي
 : ءابلاب ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا . رج فرج ءابلا .لعانف عفر

 كر



 مهمالك ةلمج نم وه وأ نوفلحيسب قلعتم («هللاب» و ةرسكلا رجلا ةمالعو

 . اولوقي هللاب نوفلحيس يأ : نيهجولا يف دارم لوقلاو

 لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : مكعم انج رخل انعطتسا ول ©

 ينبم ضام لعف : انعطتسا . مزاج ريغ طرش باوج ول - لوقلا لوقم - هب

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : هانا و انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 : انجرخل جورخلا انعطتسا ول : هريدقت فوذحم لعفلا لومعمو لعاف عفر

 «انعطتسا)» بارعإ برعت «انجرخ» و مسقلاو (ول» باوج يف ةعقاو ماللا

 ناكم فرظ : عم . ًاعيمج اول» و مسقلا ياوج دسم تدّس ؛انجرخلا ةلمجو

 . اوجرخب قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ةبحاصملا ىلع لدب

 .نوكذلا

 يأ . اهنم لدب يهو «نوفلحيا بارعإ برعت : نوكلبي : مهسفنأ نوكلهي ©
 ىلع هب ءيجو «انجرخلا هلوق نم ًالاح نوكت نأ زوجيو «نيكلهم» ىنعمن لاح

 «مهلو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سفنأ . مهنع ربخم هنأل بئاغلا ظفل

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : واولا : ملعب هللاو ©

 ربخ عفر لحم يف «ملعي» ةيلعفلا ةلمجلاو . هناحبس يأ وه : هريدقت ًانارج

 . أدتبملا

 ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نويذاكل مهنإ ©

 : ماللا : نوبذاكل . «ْنِإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا |

 ملاس ركذم عمج هلأل : واولاب عوفرم «ْنِإ) ربخ : نوبذاك . ديكوتلل ةقلحزم

 ردصم ليوأتب «اهربخو اهمسا عم ّنِإ» و . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو



 2 و أ ا لبن ترام 7 3 سكر سا و 7

 . ٠ ريطعتلل افلألا ىلع ردقتلا حتفلا ىلع ينبم نيئام لعف 1 افع : كنع هللا افع ©

 1 . ( 863 دمع لولا لع يبي بطاخملا يمض و افعب قلعتم

 كعم جورخلا نع فلختلا يف مه تنذأ كلام : ىنعنمب : مهل تنذأ مل ©
 : رج: :لحم يف نوكسلا ىلع ينبم. ماهفتسا مسا «ام) و . رج فرح : ماللا :م
 أ ينبم ضام لعف: نذأ . رج فرحب ترج ابنأل (ام) فلأ تطقسو . ماللاب
 ' ىلع ينبم'لصتم ريمض : ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 ريمض ؛مها و نذأب قلعتم «محلا رورجملاو راجلاو لعاف عفر لحم يف حتفلا
 : . ماللاب رج لحم ين نوكسلا ىلع ينبم نيبئاخلا

 ؛ رجو ةياغ فرح : ىتح . حضتي ىتح تفقوت اله يأ : نئيبتي ىتح ©

 | «ىتحا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : نيبتي «نأ ىلإ) ىنعمب
 ؛ رج لحم ف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا نأاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو .

 ' راجلاو اللحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «اوقدص نيذلا كل نيبتي# ةلمجو نمب

 . تنذأب قلعتم (نيبت ىتحا رورجملاو

 ا ينم لوصوم مسا : نيذلا . نيب ناعم روركو راح ' اوقدص نيذلا كل ©

 ا ل عي لع لصعم ريع واول ٠ ةغامجلا واوب هلاصتال

 . لوصوملا ةلص «اوقدص) ةلمحو ةقراف

 ٠ اهبارعإ تبرعتو «نيبتيلل ىلع واولاب ةفوطعم : ملعتو : نييذاكلا ملعتو ©
 ؛ هب لوعفُم : نيبذاكلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف تتسم ريمض : لعافلاو
 درفملا نيونت نع ضوع نونلاو . ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم
 ا 1 . هتكرحو



 4 موص ودمس م

 زهلوثأب وهج كلا ولو ماب نويرة 5
 © يلا دوه

 عراضم لعف : نذأتسي . ال لمع ال ةيفان : ال : نيذلا كتذآتسي ال ©

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم
 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . مدقم هب

 لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي ©
 . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجملاو . لعاف عفر

 واولا :مويلاو . نونمؤيب قلعتم ميظعبتلل رورجمو راج : رخآلا مويلاو للاب ©
 ةفص : رخآلا . ةرسكلا هرج ةسالعو ءابلاب رورجم مسا : مويلا . ةفطاع

 . هرخخآ يف ةرهاظلا ةرسكلا رجلا ةمالعو اهلثم ةرورجم مويلل - تعن -

 عراضم لعف : اودهاجي . ةيردصمو بصن فرح ْنأ : اودهاجي نأ ٠

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ّْنأِب بوصنم
 فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ» و . ةقراف فلألاو لعاف

 قلعتم رورجملاو راجلاو  داهجلا يف يأ  اودهاجي نأ يف : ريدقتي ردقم رج
 اودهاجي ْنأ ةهارك يأ . هل لوعفمب ًاقلعتم ردصملا نوكي وأ . كنذأتسيب

 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «ْنأ» ةلص «اودهاجي» ةلمجو

 نيبئاغلا ريمض : «مه» و رورجمو راج : لاومأب : مهسفئأو مهلاومأي ©

 ىلع واولاب ةفوطعم : مهسفناو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . اهبارعإ برعتو «مهلاومأ»

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانكتسا : واولا : نيقتملاب ميلع كللاو ©

 : نيقتملاب . ًاضيأ . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ميلع . ةمضلاب ميظعتلل

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ميلعب قلعتم رورجتو راج

 . هرفملا نيونت نع ضوع



 5و

 تنور جت اروبا أَ 20 1َْبِذُسسِاَنإ 5
 نإ نوير ل

 ' عراضم لطف : كنذأتسي . ةفوفكمو ةفاك : نإ نيذلا كتنآتسي امنإ و

 بضن لحن يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو : ةمضلاب عيفرم

 ْ : . لعاف

 أ نم اهل لم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي ال

 | توبثب عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . اط لمع ال.ةيفان : ال .٠ بارعالا

 ؛ رورجمو راج : هللاب . لعاف عقب لمح يف لصق ريمسش : واولاو ةوشلا

 . ةمالعو ءابلاب رورجم مسا : مويلا : ةفطاع : واولاو نونمّويب قلعتم ميظعتلل

 0 0 ميل تعال ةفص ::رخخآلا . ةرسكلا هرج

 ميرلق تباترا نيذلاو : : . يعمي ةقطاع : : : : مهبولق تيا فداو ٠

  فوكسلا لع يتم نيناقلا ريمسم : كمل و . ةمضلاب عيقرم لعاف 9 ١
 0 1 1 ., ةفاضالا رج لحم يف

 , لضفنم عفر ريمض : مه . ةيفانتسا : ءافلا : نوددرتي مهبير ف مهف ©

 !.: !/مه» و رورجمو راج : بير يف . أدعبم عفر لحب يف نوكسلا ىلع 'ينبم

 : قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالا رج لحم ين نوكسلا ىلع ئنبم نيبئانغلا ريمض
 أ ةيلعفلا ةلمجلاو !نونمؤي» بارعا برعت : نوددرتي '.نيباثرم. :.هريدقت كاحب
 1 1 ' 1 «مها ربخ عفر لحم يف «نوددرتي»
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 ٠ هأءرك يو هد زال واو انفال 2 00

 ى دو -
 نوصل توزع 0

 مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانئتسا : واولا : جورسخلا اودارأ ولو«

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اودارأ .  عانتمال عانتما فرح

 جورخلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعايجلا :

 ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم .

 بارعإ برعت : ادسعأ 9 باوج يف ةعقاو : ماللا : ةّدع هل اودعأل ©

 بوصنم هب لوعفم : 8 اودعأب قلعتم رورحجيو راج : هلا. «اودارأ)»

 . بل ساق لع لوف ا ةلمحلاو ةحتفلاب

 ال كاردتسا فرح : ْنكل . ةدئاز :١٠ مهثاعينا هللا هرك نكلو ©

 ل. فلا لع ينم رخام لعق : اك - لمهم - فن هلأل هل لمع

 . 'ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ثاعبنا . ةمضفلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : «مهاو
 : لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : طبث . ةيبيس : ءافلا : دثف ©

 بصن لحم يف لصتم ريمض : «مها» و وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض
 . هب لوعفم

 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق . ةيفانئتسا : واولا : اودعقأ ليقو ©

 نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اودعقا . حتفلا ىلع

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعفألا

 . ليقل لعاف بئان لحم يف «اودعقا» ةيلعفلا ةلمجلاو

 ىلع بصن لحم يف عامتجالاو ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : نيدعاقلا عم ©

 ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم :نيدعاقلا . فاضم وهو ةيناكملا ةيفرظلا

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج

 تك



 1 206 اس انكي عا

 © يقع ادمن رو وعم! ديت

 نيام لعف : ارجرخ ٠ اج يغ طرق فرح : رل: مكيف اوجرخ وله

 عمج ةمالع ميملاو ا راج : ا ةقراف فلألاو لعاف

 . روكذلا

 : لمع ال ةيفان : ام . اخ لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمسجلا : مكودازام ©
 | مضلا ىلع ينم لصتم ريمض : فاكلا «اوجرخ» بارعإ برعت : اوداز : اه

 . روكذلا عمج ةمالعو ميلاو هب لوعفص بصن لحم يف

 : وهو . ةحتفلاب بوصنم الاب ىثتسم : ًالابخ : ءاتتسا ةادأ : دل : ًالابخ الإ ©

 . ماعلا معأ. ضعب لابخلا نأل ًالابخ الإ ًائيش مكوداز ام ريدقتب لصتم ءانثتسا
 . عقو ةركذ مدع ةلاح يفو دوكذم ريغ ميركلا لوشلا اذه هيف ىنتنتسلا قل

 . ماعلا معأ نم ءانثتسالا

 ركود املا لصألا نأل «مكودازام» ىلع واولاب ةفوطعم : اوعضوألو ©

 رفضوألاو "وعض ؛ يف تنبثو اولا باوج يف ةمقاولا ماللا تطقسف

 1 . «اوداز) بارعإ برعت «اوعرسأ : ىنعمب

 ! تاكم فرط : لالخ . ةميزهلا وأ ةميمنلاب مكتيب اوعسلف : ىنعمب : مكلالخ ©

 ! لصتم ريمض : فاكلا.. فاضم وهو اوعضوأب قلعتم,ةحتفلاب بوصنم

 ا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب. زج لح يف مضلا ىلع ينبم

 : نوغبي . مكونتفي نأ نولواحي يأ مكل نوبلطي ىتعمب': ةنتفلا مكنوغيب ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ؤاولا . نونلا ثوبثب عوفرم عراضم لعف

 , ةمالع ميمو هب لوعفم بصن لحب يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمسض : فاكلا

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ,ةنتفلا ٠ روكذلا عمج
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 بصن لحم يف : اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : واولا : مهل نوعامس مكيفو «©
 رخؤم أدتبم : نوعامس . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : مكيف . لاح

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم
 رورجمو راج مهل : لاح بصن لحم يف ؛ةئتفلا مكنوغبي» ةلمجو . درفملا مسالا

 . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض : «مه» و نوعامسب قلعتم

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانعسا : واولا : نيملاظلاب مدلع لاو ©

 راج . نيملاظلاب . ةمضلاب عوفرم أدعبملا ربخ : ميلع . ةمضلاب ميظعتلل

 نع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ميلعب قلعتم رورجمو
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع

 رهو اهيل للوكيل اوت رت

 © نفر ٌمُهَوَومأ

 . قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبألل : ماللا : ةنتفلا اوغتبا دقل ©

 ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوغتبا

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا

 . . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةنتفلا . ةقراف فلألاو

 لحم يف مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . اوغتباب قلعتم رورجبو راج : ليق نم ©

 . هيلا فاضملا فذحف مويلا لبق نم لصألاو ةفاضالا نع هعاطقنال نمب رج

 . اهبارعإ برعتو «ةنتفلا وغتبا» ىلع واولاب ةفوطعم : رومألا كل اويّلقو ©

 رورجمو راج : كل . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم «لق» لعفلاو

 ءادتباو ةياغ فرح : ىتح . رصنلا كءاج ىتح يأ : قحلا ءاح ىتح ©

 : قحلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . ضام لعفب ةقوبسم اهنأل

 . ةمضلاب عوفرم لعاف



 : هللا ' اهبارعإ برعتو «قحلا ءاجا ىلع : واولاب ةفوطعبم : هللا رمأ رهظو ©

 00 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 : بصن لحن يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح : واولا : نوهراك مهو ©

 ؛ . اقتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلغ ينبم لصفنم عفر ريمض : مه .لاح

 ' نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوهراك
 0 ْ . درفملا نيونت

 ١ م ةرانتس ترانا كا 20 نا
 © نة

 : «مهلاو . رج فرح : نم . ةيفانثتسا : ا: لوقب نم مهنمو ©

 قل روج راب نسب رج لع ةركسلا لع يبس نيالا يمض
 أدتبم غفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ::نم .مدقم ربخب

 , هيف رتتسم' ريمض : لعافلاو . ةمسضلاب عوقرم عراضم لعلف لوقي .رحؤم

 . لوصوملا ةلص «لوقيا» ةلمجو "نم» للع دوعي وه هريدقت ازاوج

 . نم مهنم يأ - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : يل نذكإ ©

 هيف تتسم ريمض : لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : نذتا .كل لوقي

 , يف يل نذثأ يأ نذتإب قلعتم رورجبو راج : يل .'تنأ :هريدقت ًابوجو

 ْ ' . فلختلا

 ! يف ينعقوت يأ : ينتفت .ةمزاج ةيهان : ال ةفطانع : واولا : يّدتفت الو ©
 . رسكلاب كح هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم ٌعياضم لعف : نايصعلا

 : ءايلآو , تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :لعافلاو ملكتملا ءايب هلاصتال

 ْ . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ١ :ةسبفلا يف . اهل لحم ال هيبنتو حاتفتسا فرح : الأ : اوطقس ةنتفلا يف الأ ©

 : هلاضتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوطقس . ينتفتب قلعتم رورجمو راج

 ا 74م



 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب

 . لعفل هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ. ةيفانثتسا : واولا : مّنهِح ْنِإو ©

 . فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت ملو ةحتفلاب ةبوصنم ؛َنِإ) مسا : منهج

 . اه لمع ال - ديكوتلا مال  ةقلحزم : ماللا: نيرفاكلاب ةطيحمل ©

 ةطيحمب قلعتم رورجيو راج : نيرفاكلا . ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ : ةطيحم

 درفملا نيونت نع ضوع ثنونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو

 . هتكرحو

 04 واس 7 1 17 دس ليك م. 6 1 م

 رم دَحَأ دم اولي ةيصم َكيِصْتْنإَو اة كفا 66

 © ني مكاوي
 ل ست. ماج طي فرح: 10: مهؤسا ةطس كيت نإ

 ءايلا تفذحو هرخا نوكس همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو نينكاسلا ءاقتلالو ًافيفخت

 باوج عراضم لعف : ؤست . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةنسح . هب لوعفم

 ءاقتلالو افيفخت واولا تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا

 ريمض :ةمهلا و يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو نينكاسلا

 نم ةئسح كبصت نإ يأ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا
 . مهؤست هللا دنع

 برعتو «ةنسح كبصت ْنِإ» ىلع واولاب ةفوطعم : ةييصم كيصت ْنِإَو ©
 . ةميزه نم ةبيصم كبصت نا يأ اهبارعإ 0
 . نونلا فذح همزج ةمالعو موزجم طرشلا باوج عراضم لعف؛:؛ اولوقي ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : واولا

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : ليق نم انرمأ انذخأ دق ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ذدخأ . قيقحت فرح : دق  لوقلا
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 ' : رمأ . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصبتم ريالض : «ان» و . انب
 : لحم يف نؤكسلا ىلع .ينبم لصتم ريمض : هان» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 : انرمأ انذحتأ يأ انلخأب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب ربج لحم يف ةفاضالا

 00 | . جورخلا نع فلختلاب

 ! . اهبارعإ برعتو «اولوقي» ىلع واولاب ةفوطعم : اولوتيو : مهو اولوتيو ©
 ْ .. أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . ةيلاح : واولا : مهو

 , نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل : واولاب عوفرم مه» ربخ : نوحرف ©
 . لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو درفملا نيونت

 ١ 8 يول حول هاو [سكوموه ل هتك املي 0 ١ : 2و ا رت و ا 2 0
 ' : لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 ١ ' ' . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب امو ةلمجلا : انيدصي نل ©

 . لحم يف نؤكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اناو . ةحتفلا : هبصن ةمالعو

 لوصوم مسا : ام . اهل لمع ال رصح ةادأ : آلإ : ال هللا بتك ام الإ ©
 : ١ ختفلا ىلع ينبم نضام لعف : بتك . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ' ال لوصوملا ةلص هاتل هللا بتك» ةيلعفلا ةلمجلاو اتيلع هللا هردقءام يأ بتكب
 ! لوعقم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض : لوصوملا ىلا دئاعلاو . اهل لحم

 , ٠ أدتبم غفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر :ريمض : ره : انالوه وه ©

 , ريمض : ةاناو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرلم اوه» ربخ : ىلوم

 تا



 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 راج : هللا ىلع . ةيفانثتسا : واولا : نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو ©

 رمألا مال ماللا ةدئاز ءافلا : لكوتيلف . لكوتيب قلعتم ميظعتلل رورجمو

 رسكلاب كرحو نوكسلا همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : لكوتي
 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف : نونمؤملا . نيتكاسلا ءاقتلال

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع

 نركب رو فو نيش الكنوز ١
 7 ا 5 هس تر 2

 ه2 نوير دو ىمانإ اوم ايدي دودي دس مب

 : لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحوو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . مهل لق يأ تنأ هريدقت ًاوجو هيف رتتسم ريمض

 يأ : نوصبرت . اه لحم ال ماهفتسا فرح : له : انب نوصّيرت له ©
 عوفرم عراضم لعف : ةملكلاو ءاتلا تمغدأو «نوصبرتت» اهلصأو : نورظتنت

 رورجمو راج : انب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب

 . ّلقل هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلاو نوصبرتب قلعتم
 هب لوعفم : ىدحإ . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : نيينسحلا ىدحإ الإ ©

 نيتبقاعلا نم ةدحاو الا يأ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم

 نونلاو ىنثم هنأل ءايلا هرج ةمالعو رورحجم هيلا فاضم : نيينسحلا . نيينسحلا

 . هللا ليبس يف ةداهشلا وأ ةرصنلا امهو . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع

 . نسحألا ثنّوم ىنسحلا

 لصفتنم عفر ريمض : نحن . ةيفائئسا : واولا : مكب صئيرتن نحنو ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : صبرتن . أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم

 رورجبو راج : مك . نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو

 لحم يف مكب صبرتنا ةيلعفلا ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو صبرتب قلعتم

 ل”



 ! ىدنحإ مكب صبرتن نحنو وأ . رظتننف نحن امأ : ىلعبمب «نحن# ربخ عفر
 00 . بقاوعلا نم نيتأوسلا

 ! عراضم لعف : بيصي . بصنو ةيردصم فرح نأ : هللا مكبيصي ْنأ ©

 : مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض.: فاكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 . مضلا تكرح روكذلا عمج ةمالع ميمو مدنقم هب لوعضم بصن لخم يف
 ؛ ةيرذصملا نأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . عابشالل

 نئاك : هزيدقت فوذحم ربخلاو أدتبم غفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو
 | مكييصي نأ اَمإ ىنعمب . ا لحم ال يفرحلا لؤصوملا ةلص هللا مكبصي» ةلمجو

 0 ' . «صيرتنا لوعفم بصن لحم يف ردصملا نوكي نأ زوجيو . هللا

 .روزجيو راج : هدنع نم . مكبيصيب قلعتم رورجتو راج : هدثع نم باذعب ©
 ' رج لحم يف لصتم ريمض : ءاطلو ؛« باذع » نم ةفوذحم ةفصب قلعتم
 0 ْ . ةفاضالاب

 ! مكنيصيب قلعتم رورجمو راج : يديأب . رييختلل فطع فرح : انيديأي وأ ©

 ١ : ريدقتب يأ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لضتم ريممض : كاناو

 ؛ : ١ لوألا ةّلوؤملا لدا لع لس ةلوؤملا ةلمجلاو . انيديأب باذعب وا

 . نوكت نأ ذوجيو ةيفانتسا : ءافلا . انب اورظتناف وأ اوربصاف يأ : اوصيرتف ©
 ولا فاح لع يبس رسأ لعف « اوصبرت "و  ةردقللا اًمإل ًاباوج

 . فنألاو لعاق عفر لح يف لصتم ريمصض واولاو ةسمخلا لاعشألا نم هصراضم
 ا . ةقراف

 / : هلن» و لمفلاب هيشم ديكرتو بصن فرح : نإ : نوصّيرتم مكعم اّنِإ ©
 / لدي ناكم:فرظ : عم .. اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 , ريمض : فاكلا . نوصبرتمب قلعتم بصن لح يف عاتجالاو ةبحاصملا ىلع

 . روكذلا: عمج ةمالع ميملاو هيلا فاضم رج لحم يف مضلإ ىلع ينبنم لصتم

 ٠ نع ضوع نونا ماس ركذم عج هلأل واب عوفر هان بخ ريخ : نوصيرتم

 ١ . درفملا نيونت
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 ٠  70001َنيِقسك امو 2 أت وك بَكب لاَي »*

 : لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبص رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ّنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : 1: ًاهرك وأ ًاعوط اوقفنأ ©

 لعاف عفر. لحجم يف لصتم ريمض : واولا . 0 :

 اهيأ هللا ليس يف مكلاومأ اوقفنأ : هريدقت فوذحم هلومعمو ةقراف فلألاو

 فطع فرح : وأ . نيعئاط يأ ةحتفلاب بوصنم لاح : ًاعوط .نوئقفانملا

 لاح اهنأل ًاضيأ ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًاعوط» ىلع ةفوطعم : ًاهرك .رييختلل
 . نيهوركم وأ نيهركم يأ ِناث

فن فرح : نل: مكنم ليقتب نل«© '
 لعف : لبقتي . لابقتساو بصنو ي

 رورجتو راج : مكنم .ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لوهجملل ينبم عراضم

 . مكنم هللا اهلبقتي نل : ىنعمب لعاف بئان عفر لح يف

 انه ديفي لعفلاب هشم ديكرت بصن فرح : نيقساف اموق متنك مكنإ ©

 نإ مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ليلعتلا

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك ٠ روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ةبوصنم («ناك١ ريخ : ًاموق . روكذلا عمج ةمالع ميماو ؛ناكا مسا عفر

 اهنأل ءايلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم ًاموقل - تعن  ةفص : نيقساف . ةحتفلاب

 اموق متنك» ةيلعفلا ةلمجلاو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو او لاس ركذم عمج

 . ٍناث ريخ عفر لحم يف «نيقساف

 لا”



 نو وكنا ةرزطكتت نب ظلوا
 ل ا 20 وكلن

 ٠ يف قوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . ةيفانعتسا : واولا : ْمُهَعَّتَم امو ©

 : نييفاغلا ريمض : ؛مه» و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : عنم . أدتبم عفر لحم
 ! لعفلا نم ةيلعفلا ةلمجلاو . مدقم هب لوعقم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 , لوبق : ناردصملا نوكي نأ زوجيو 'ام» ربخ عفر لحم يف لوصفملاو لعافلاو

 )ش . ردقم . رج فرحب رج لحم يف مهرفكو مهنم مهتاقفن

 . عياضم لعق : لبقت . بصان يردصم فرح : |: مهتاقفن لبقت نأ ©

 | رورجمو راج : مهنم . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصتم لوهجملل ينبم

 ' ٠ نمب رج لحم يف نوكسلا نع ينبم نييئاغلا ريمض : ؟مه# و لبقتب قلعتم
 ١ ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : تاقفن

 : لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ» و . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 | ال «نأ» ةلص“ مهتاقفن مهنم لبقت» ةلمجو «عنم» لعفلل ٍنآث هب لوعفم بصن

 0 . اهل لحب

 ! هيثم ديكوتو بصن فرح : نأ . ا لمع ال'رصحن ةادأ : الإ : مهثآ الإ ©
 .'اهمنثا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمبض : «مه» و لعفلاب

 ! : اهدعب امو نأ ْنأ» ربخ عفر لح يف ةلمجلا : هلوسربو هللاب اورفك ©

 . هللاب مهرفك ريغ مهعنم ام يأ «عنم» لعفلا لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب
 ٠ .:ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :'اورفك .٠ هلوسربو

 ١ رورجمو راج : هللاب. . ةقراف فلألاو لعاف عفر لم يف لصتم ريمض :واولا
 ؛ بازعإ برعي : هلوسرب . ةفطاع : واولا . هلوسربو اورفكب قلعتم ميظعتلل
 , لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاشاو . هلوسرب اورفكو يأ «هللاب»

 كو



 لعف : نوتأي . اه لمع ال ةيفان :ال. ةفطاع: واولا : ةالصلا نوقآب الو ©

 ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةالصلا .

 :مه . ةيلاح واولا : مهو . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : ىلاسك مهو الإ ©

 «مه) ربخ : ىلاسك . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض

 .لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ةالصلا نوتأي ال١ ىلع : واولاب ةفرطعم : نوهراك مهو الإ نوقفني الو ©

 هريدقت فوذحم «نوقفتي» لوعفمو اهبارعإ برعتو «نوهراك مهو لإ

 ضوع نونلاو ملس ركذم عمج هّنأل واولا نوهراك ربخلا عفر ةمالعو «مهلاومأ»
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع

 ليفان يفتي طبر للة ما طينكت ٠ 0 هليوم رج طووول دوا د4 دع
.ُ 

 2 وسو وود صدت دل سور

 85 نوري ف ومهسلا قهتوانذلا

 ةيهان : ال . ةيفانتسا : ءافلا : مهدالوأ الو مهلاومأ كبجعت الف ©

 هرخآ نوكس : همزج ةمالعو الب موزي عراضم لعف : بجعت .ةمزاج

 : لاومأ . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا لع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و . ةمضلاب عوفرم لعاف

 اهبارعإ برعتو مهلاومأ» ىلع واولاب ةفوطعم : مهدالوأ الو . ةفاضالاب رج
 . يفنلا ىنعم ديكأتل ةدئاز اله و

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ديري .ةفوفكمو ةفاك : انإ : هللا ديرب امّنِإ ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا

 عراضم لعف : ٌبذعي . رج فرح يهو ليلعتلل ماللا : اهب مهيذعيل «

 رتتسم ريمض : لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضملا ْنأِب بوصنم

 ينبم نييئاغلا ريمض : «مه» و ةلالجلا ظفل ىلع دوعي وه : هريدقت ازاوج هيف
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 ميهبذعيب: قلعتم رورجمو راج : اهب + ةب لوعفم بصن لحم يف نركسلا ىلع
 1 روج راجلاو ليلعتلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ْنأ» و
 :؛نأل ةلص“ «مهب ّدعي» ةلمجو . اهب مهييذعتل هللا ديري ريدقتلا . ديريب قلعتم

 .ةديرب» فوذعو ةروريصلل ماللا نوكت نأ زوجيو . اهل لمع ال ةيردصملا

 أ 1. نينبلاو لاملاب مهيلع ةمعن رثكي نأ هللا ديري : ريدقتب ًاراصتخا فوذحم
 :- تعن  ةفص : اينذلا . مهبذعيب قلعتم رورجمو زاج : ايذدلا ةايحلا يف ©

 :زوجو رذجتلل فلألا- ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم :ةايحلل
 اه مهملعيل ىنعمب فوذحمب ًاقلعتم «ةايحلا» يف رورجملاو 3 نوكي نأ

 ا : . ايندلا ةايحلا يف مهدالوأو مهلاوم أ يف هرلعف

 . .اهيارعإ برعتو «بّذنعيا ىلع واولاب ةفوطعم : قهزتو مهسفنأ قهزتو ©

 00 . «مهلاومأ» بارعا برعت : مهسفنأ

 : مه. لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاحن : واولا : نورفاك مهو ©

 ' ريخ : نورفاك . ادتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع.ينبم لصفنم عفر ريمض

 . درقللا نيونت نع ضوع نونو ماس ركذم عمج هلأل اراب عورم مهلا

6 200 770
 42 رو 0

 0 . ةيفانئتتسا : ىاولا : هللاب نوقلحي دو ©

 ' رورجمو راج : هللاب . لعاف عفر لح يف لصتم ريسغ : واولاو . نونلا
 1 . نوفلحيب قلعتم

 يمل: ةمهفاو لمفلاب بلشم ديكوتو بصن فرحا : نإ : مكنش مهن ©
 ةقلحزم :' ماللا : مكنمل . اهمسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا

 0 ٠

  ريفلف : مها ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفاتئتسا : واولا : مكثم مه امو ©

 رورجمو راج : مكنم . بم عقد لع يف وكدا لح ينس لصفمم ع
 . امل لحم ال ةيفانعتسا ةيمسالا ةلمجلاو م ًادتبملا ريخب قلعتم

 تر



 فرح : نكل . كاردتسالا ديفت ةيفاننتسا : واولا : نوقرفي موق مهّنكلو ©
 مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و لعفلاب هبشم

 عوفرم عراضم لعف : نوقرفي . ةمضلاب عوفرم «نكل» ربخ :موق . «نكلا»
 «نوفاخي» ىنعمب لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نوئلا توبشب

 . موقل ةفص عفر لحم يف «نوقرفي» ةلمجو

 © فيو كتنزأ كراكتزأ كيا 00
 عراضم لعف : نودجي . مزاج ريغ طرش فرح : ول: أجلم نودجي ول ©

 : أجلم .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم

 . مكنم هب نومصتعي أجلم : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 «أجلم» ىلع ةفوطعم : تاراغم .رييختلل فطع فرح : وأ : تاراغم وأ ©

 عمجب قحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا اهبصن ةمالعو هلثم ةبوصنم

 . مكشطب نم مهيمحت تاراغم : ىنعمب . ماسلا ثنؤملا

 «أجلم» ىلع ةفوطعم : الخدم . رييختلل فطع فرح : وأ: ًالخّدم وأ ©
 : ىنعمبو لوخدلا نم «لعتقم» نزو ىلع ةملكلاو . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم

 ىلع ينبم ضام لعف : اًرلو اول» باوج يف ةعقاو : ماللا : هيلا اوّلول ©
 واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا 1

 : هيلا . ةدئاز فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعابجلا

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلاو . اولوي قلعتم رورجمو راج

 . بارعالا

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح : واولا : نوحمجي مهو ©

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوحمجي .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 لحم يف (نوحمجي» ةيلعفلا ةلمحلاو لعاف عفر لع يف لصتم ريمض : واولاو
 . لاح بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلاو «نوعرسي) ىنعمب (مها ربخ عفر

 ا ا



 ...اوتيزأ ناواوطت هاو الأ كيلو 52م
 «© ترتر مانام

 . ٠ مدقم ربخب قلعتم رورجتو راج : مهنم ٠ ةيفانئتتسا : : واولا : نم مهنمو ©

 . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم
 '. اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : تاقدصلا يف كزملي ©

 يف لتس ريمض : لعافلاو ةمششلاب عوفرص عراضم لعق :زملي . كبيعي
 .لوعفم بصن لع يف حتفلا لع يتبم لصتم يمض فاكلاو ره ءريدقت وج

 0 تا وشو راج :. تاقدصلا يف .

 / . مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةيفانئتسا : ءافل :١ اوضر اهثم اوطعأ نِإف ©
 ' ةفوذحملا ءايلا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم نضام لعف : اوطعأ
 يف لضتم ريمض : واولا . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف ةعامجلا واوب هلاصتال
 : هريدقت فوذحم ؛اوطعأ» لوعفمو . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم

 ! لعق .: اوضر . لوعفملاب وأ اوطعأب قلعتم رورجيو راج : اهنم . ًابيصن
 ! . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا حتفلا ىلع ينبم ضام
 _ةاوضرا ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولا
 : . بارملا نم لع ل الب فرم ل ملاج هش مادا

 ' : ل . تاج طرش فرح : ْنِإ . ةفطاع : واولا : اهثم اوطعي مل ْنِإو ©
 يو مب زج نام لعش ؛ اوطعي . بلقو مزجو يفن فرح
 ينبم لعفلا نأل لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح
 . اهيارعإ قبس : اهنم . ًابيصن : فوذحم هلوعفمو . ةقراف:فلألا» لوهجملل

 , مه) ةيمسالا ةلمجاو ْنإِب مزج لح يف طرشلا لعف هاهنم ارطعي ملا ةلجو
 . نإب مزج لح 80 ارث باوج («نوطخسي

 | باوج ءافلا دسم ةداس - ةيئاجف  ةءاجف فرح : ذا ::نوطخسي مه اذإ ©

 ل -١8"”



 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفتنم عفر ريمض : مه . طرشلا

 يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوطخسي
 :ىنعمب «مها ربخ عفر لحم يف «نوطخسي#) ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم

 . طخسلا اوئجاف اهنم اوطعي مل ْنِإو

 رس ل ست 0 سو و 02 مس ع او وأ 5520002

 اَيِفوِسسأنبسحأوَوودْْوسَرَو لامه تا امور جناَو ١
 ند ومسمع 5 0
 88 نوبعروهالإنإ وُسَرَو وضع نيس

 : نأ . مناج ريغ طرش فرح : ول . ةفطاع : واولا : اوضر مُهنأ ولو ©

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوضر . «ْنأ» مسا بصن لح يف نوكسلا

 و (ْنأ» ربخ لحم يف «اوضر» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم
 فوذحم لعفل لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربمنو اهمسا عم «نَأ»

 : هريدقت فوذحم اول١ باوجو مهاضر تبث ول : ريدقتلا .تبث :هريدقت

 . بارعالا نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج وهو . مه ًاريخ ناكل

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: هلوسرو هللا مهاتآ ام ©
 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتا . هب لوعفم بصن

 يف هعابشال مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه) و رذعتلل

 ءاملاو ًاضيأ عوفرم ةلالجلا ظفل ىلع واولاب فطوعم : هلوسرو . ةمضلاب
 هللا مهاتآ» ةيلعفلا ةلمجلاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هلوسرو

 ىلع ينبم لعفلاو اهبارعإ برعتو «اوضر' ىلع : واولاب ةفرطعم : اولاقو ©
 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا
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 بسجح أ: لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هللا انيسح ©

 'رج لحم يف نوكسلا ىلع يثبم لصتم ريمض : انا و . ةمضلاب عوفرم أدتبم
 انافك يأ .. ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبملا ربخ : ةلالجلا ظفل هللا . .ةفاضالاب

 : . هللا

 ؛ عراضم لعف : يوي . بيرقلل - فيوست  لابقتسا فرح : هللا اندتؤدس ©

 . ىلع ينبم لصتم ريمض : ؛ان» و لقشلل ءايلا ىلع.ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . مدقم لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 0 ' ٠ ةمضلاب ميظعتلل
 , لصتم ريمض : ءاهلاو .. انيتؤيب قلعتم رورجمو راج : هلوسرو هلضف نم ©

 : لوسر .”ةفطاع : واولا : هلوسرو .ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم
 ,مفلا لع ينبع لصتم ريمض ءافلو هلوس اتؤيسو يأ ةمضلاب عوفرم لعاف

 .٠ | ٠ ةفاضالاب رج لحم يف

 .: ءانفاو لعفلاب بكم ديكرتو بصن فرح : ذل: نويغار هللا لإ اذ ©

 ' | ىدجا تفذح دقو نإ مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ىنبم لصتم ريمض

 ,قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هللا ىلا . لامعتسالا ةرثكلو ًاراضتمخا نينونلا
 .نونلاو . ملاس ركذم عمج هنال نونلاب عوفرم «نإ» ربخ : نوبغأر .1نإ» ريخب

 ' . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع

 اهيا نيكو ارش + 52 5
 ناو يبس و َنيِمرَمَ 0 را و دو مكوة

 9 ةيعايطعتا هلع 00ج : ٌةَصيْو ليلا

 /عوفرم أتم : تاقدصلا . ةفوفكمو ةفاك : اهنا : ءارقفلل د تاقدصلا ًامنإ ©

 ملا



 تراصف ؛ نإ ١ ىلع « أم  تديز دقو . ءارقفلل ةفورصم تاقدصلا امنا

 «ءارقفلا» ىلع ناتفوطعم : ناتملكلا : اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ©

 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلا نيلماعلا رج ةمالعو اهلثم نابرعتو

 . نيلماعلاب قلعتم رورجبو راج : اهيلع. درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نم

 : بولق . اهلثم برعتو «ءارقفلا» ىلع واولاب ةفوطعم : مهيولق ةفلؤملاو ©

 نييئاغلا ريمض : «مه» و !ةفلؤملا» لوعفملا مسال ةمضلاب عوفرم لعاف بئان ا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 يأ رورجيو راج باقرلا يف ةفطاع : واولا : نيمراغلاو باقرلا يفو © .
 . نيلماعلاو بارعا برعت نيمراغلاو ءاقرألا باقر كف يف فرصللو

 هللا . هللا ليبس يف ةفورصمو يأ «باقرلا ين» بارعا برعت : هللا لييس يفو ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفل

 زوجيو . اهبارعإ برعتو هللا ليبس يف» ىلع واولاب ةفرطعم : ليمسلا نباو © .

 بيرق هنأل (هللا ليبس يف ىلع هفطع يف برقأ هنكلو «ءارقفلل» ىلع هفطع

 . هلم

 يف هنأل ةحتفلاب بوصتم قلطم لوعفم : ةضيرف : هللا نم ةضيرف «©

 ردصملا ىنعم يف وهو ًاضرف تاقدصلا هللا ضرف : ريدقتب ردصملا ىنعم

 نم ةفوذحم ةفصب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج . هللا نم . دكؤملا
 . «ةضيرفاا

 عرفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا. ةيفانئتسا : واولا : ميكح ميلع هللاو ©

 . ةمضلاب ناعوفرم ةلالجلا ظفلل ناربخ : ميكح ميلع . ةمضلاب ميظعتلل
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 ١-< ماييعضلا ل 00000 11111 و :

 ومصر مو 20 2

 نك يانا 4 ا

 0 لوس

 . ليف حفلا ىلع ينم لرصوم مسا ١ نيذلا ٠ ناهيالا يفيعضلا ءالؤه نم

 ْ . رخؤم أدتبم عفر

 ١ : نوذؤي.. اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : نولوقيو يبنلا نوذؤي ©

 ' .نلعاف عقر لح يف لصتم ريخض : واولا . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 ١ «نوذؤي» ىلع واولاب ةفوطعم نولوقيو . ةحتفلاب بوصنم,هب لوعفم : يبنلا
 ا 00 . اهلثم برعتو

 ' عفر ريمض : وه  لوقلا لوقم هب لوعفمبصن لح يف : ةلمجلا : نذأ وه ©

 ْ . ةمضلاب عوفرم ؛وه» ربخ : نذأ

 | ١ لعاقلاب ٠ نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©
 1 . نأ | ادي ارو هف تس ريض

 0 عد

 . ةمضلاب غوفرم « نذإ وه زيدقتب فوذح أدتبم ربخ :: نذإ : مكل ريخ نذا ©

 ' ةفصب قلمخم رورجو راج : مكل . ةرسكلاب رورج هيلا فا ضم ١ ريخ

 عراضم لعف : نمؤي . أدتبنملل ٍِناث ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : هللاب نمؤي ©
 ' راج: هللاب . .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : هلعافو . ةمضلاب عوفرم

 0 . نمؤيب قلعتم ميظعتلل رورجمو

 اهبارعإ بيرعتو «هللاب نمؤي) ىلع : واولاب ةفوطعم : نيذنمؤملل نمؤبو ٠

 د ”5-



 نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا : مسالا رج ةمالعو

 .درفملا

 ىلع ةقوطعم : ةمحر . ةفطاع : واولا : مكفم اوئمآ نيذلل ةمحرو ©

 ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيذلل .ةمحر وهو يأ اهبارعإ برعتو «نذأ»

 . ماللاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلاو ةمحر نم ةفوذحم

 ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ

 لاحب قلعتم رورجبو راج : مكنم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . لوصوملا ةلص «اونمآ) ةلمو دوكذلا عج ةمالع ميملاو «نيذلا» نم ةفوذحم

 . تبرعأ : نوذؤي . أدتبم عفو لحم يف حتتفلا

 : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لوسي : هللا لوسر ©

 . ةرسكلاب ميظعتلل رورحجم هيلا فاضم

 ماللا : مهل . «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمجلا : ميلأ باذع مهل ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو
 . هلثم ةعوفرم باذعل ةفص : ميلأ

 ندور نوح وسر هه 1 مكموُسُو ا ها رو م 17 5 1 و 0 34
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 يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : هللاب نوفلحي ©

 . نوفلحيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب . لعاف عفر لحم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو نوفلحيب قلعتم رورجمو راج : : مكوضريل مكل ©

 بوصتم عراضم لعف : اوضري رج فرح يهو ليلعتلل ماللا : مكوضريل

 رو



 / يف لصتم:ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب

 . بصن لحم يف مضلا ىللع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . لعاف عفر لحم
 : يف :زدصم ليوأتب : اهدعب امو (ْنأ» و روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم

 ' ةلص «مكوضري» ةلمجو . نوفلحيب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم

 . اهل لحم ال ةيردصملا «نأ»

 1 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانعتسا : زازلا : هلوسرو هللاو ©

 نأ قحأ هلوسرو هرضري نأ قحأ هللو يأ ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 0 ١ . هوضري

 ٠ عونمم هنأل نوني ملو ةمضلاب عوفرم أدتملا ربخ : قحأ : هوضري نأ ّقحأ ©

 لعف : هوضري . بصان يردصم فرح : نأ . لعفأ نزو ىلع فرصلا نم

 لح يف لبصتم ريمض واولاو نوثلا فذح هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم عراضم

 و هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم يمض : ءاهلاو لعاف عفر
 | :ريدقتلا . ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو 4نأ»

 بارعإلا نم ال لحم ال ةيردصملا «ْنأ» ةلص !هوضري ةلمجو هئاضرإب ٌقحأ
 :ش . هئاضرإب قحأ هلوسرو اضراب قحأ هللاو : ىنعمب

 : صقأن ضام لعف : اوناك . مزاج طرش فرح :.ْنإ ::نينمؤم اوناك ْنِإ ©
 0 لع يف طيرشلا لف وهو ةمايجل ارب هلاصتال مضلا لع نيم
 «نانك» ربخ : نينمؤم . (ناك١ مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا

 باوجوو . درفملا نيؤنت نع ضوع ثونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم
 ٌقجأ هلوسزو هللاف نينمؤم اوناك ْنِإ : ريدقتلا . هاتعم مدقتل فوذحم طرشلا

 . هوضري نأ

 م7565



 ري د

 ك2 -_ 7 2 أ ا وا

 7 أ 0 لور هلأ احين تارا 1
 © مطارد و 1.

 يفن فرح : مل . ماهفتسالا ىنعمب خيبوتو ريرقت ةزمه : ةزمحلا : اوملعب ملأ ©

 فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوملعي . بلقو مزجو

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .نونلا

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : هلوسرو هللا دداحم نم هنأ ©

 «نأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم نأشلا ريمض : ءامللاو

 امو «نأ» و 4نأ» ربخ عفر لحم يف - ءازجلا - باوجلاو طرشلا نم ةلمجلاو

 :نم. 4 ب" يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم يأ اهالت

 عراضم لعف : دداحي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا

 ءاقتلال رسكلاب كرح هرخآ نوكس همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعنف

 : ةلالجلا ظفل هللا .وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو نينكاسلا

 لوعفم لوسر ةفطاع : واولا هلوسرو . ةحتفلاب ميظعتلل برصنم هب لوعفم

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصبتم ريمض: اهلو .ةحشتفلاب بوصنم هب

 . «نم) أدتبملا ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو ةفاضالاب

 طرش باوج اهدعب امو طرشلا باوجل ةطبار : ءافلا : منهج راث هل ّنأف ©
 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: نأ . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج

 بوصنم رخؤم (نأ) مسا : ران . مدقملا «نأ» ربخب قلعتم رورجبو راج :هل

 نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : منهج . ةحتفلاب

 ليوأتب اهدعب امو نأو ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا نم عونمت هنأل ةرسكلا

 ديكوت (نأ) ريركتو «ٌقحفا» هريدقت فوذحم ًادتبملا ربخ عفر لحم يف ردصم

 هنأ) ىلع ءافلاي ةفوطعم «منهج ران هل نأف» نوكت نأ زوجيو . ميركلا لوقلل

 . كلبي : هريدقت افوذحم «نم» باوج نوكي ريدقتلا اذه يفو «دداحم نم
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 ا :اهيف . ةنونملا ةحتفلاب بوصتنم ءاملا ريمضلا نم لاح : ادلاخ : اهيف ًادلاخ ©

 00 ا . ًادلاختب قلعتم زورجمو راج

 ١ عفر :لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : | : اذ : ميظعلا يزخلا كلذ ©

 ١ فؤذحم أدتبل ربخ : يزخلا .باطخ فرح فاكلاو دعبلل : ماللا . ًادتبم

 | هلثمأ ةعوفزم يزخلل - تعن - ةفص : ميظعلا . ةمضلاب عوفرم وه هريدقت

 1 أدتبملا رفح عفر لحم يف «ميظعلا يزخلا وه)» ةيمسالا ةلمجملاو . ةمتضلاب

 00 ' , «كلذ»

 2 وو سس مو ماج 1... ع 1 خا ور .لس مددو 1و 0 2100 -و و
 مهب يفعله روس هلعلَرُم ازنكن أ ترقي ملاحي 51

 ا

 © نوردمت اع نإ أوزهتس ا
 عوفرم لعاف : نوقفانملا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نوقفانملا رذحي ©

 ' + درفلا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملابس ركذم عج هنأل : واولاب

 ْ لئف : لزنت . بصان يردصم فرح : نأ : ةروس مهيلع لزنت نأ ©

 ' راج : مهيلع . ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم لوهجملل ينبم عراضم

 : ىلع ينبم .نينمؤملا ىلع دوعي نيبئاغلا ريمض : «مه١ و لزنتب قلعتم رورجمو
 (ْنأ) و ! ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ةروس : ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 رج :لحم :يف وأ هرذحي لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو
 | لزنت» ةلئمجو . ةروس ليزنت نم وأ ليزنت نوشخي يأ فوذحم ردقم فرحب
 ااا اا . اهل لحم ال «نأ» ةلص «ةروس مهيلع

  لعف : ءيبنت ٠ ةروسل ةفص عفر لحم يف ةلمجلا : مهبولق يف امب. مهتبنت ©

 ْ امهاو ينه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ٍريمض :لعافلاو .ةمضلاب عرفرم عاضم
 ' راج : اب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 ' رج لحم يق نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ؛ام» و مهئبنتب قلعتم رورجتو
 ْ نؤكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض .: «مه» و رورجمو راج : بولق يف . ءابلاب
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 ةفوذحم لوصوم ةلصب ةقلعتم «مهبولق يف» ةلمجو . ةفاضالاب رج لخم يف

 ةلص ؛مهبولق يف رقتسا» ةلمجو . مهمولق يف رقتسم وه وأ رقتسا : اهريدقت
 . اهل لح ال لوصوملا

 هواو تفذحو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق © :

 : تنأ هريدق بوجي هيف رتتسم يعض : لغافلاو . ًاضيأ نينكاسلا ءاقتلال

 اوتزهتسا : - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : اوزهتسا ©

 لالا نم ترام أل ذولا قدح لع يتيم رمأ لعف يهو . متشأم :

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا

 «َّنِإ) مسا :هللا .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : َّنإ : جرخم هللا 3

 . ةنونملا ةمضلاب عوفرم اهربخ : جرخم . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : نورذحت ام ©
 واولا . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورذحت «جرخم» لعافلا مسال

 نورذحت يأاهوعفم فذحو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . لوصوملا ةلص : ةلمجلاو .هءاشفا

 هشنمتتاللا تفتذ6زت فدو ١

 - مسقلل ةئطوم : ماللا : نثل . ةفطاع : واولا : ٌنلوقيل مهتلأس نئلو ©
 ىلع ينبم ضام لعف : تلأس . مزاج طرش فرح : ْنِإ_ةنذؤملا ماللا

 . نب مزج لحم يف طرشلا لعف . كرحدللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 ريمض : «مه) و لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا

 : ماللا : ٌنلوقيل . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 نونلا فذح ىلع ينبم عراضم لعف : نلوقي . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو
 ديكوتلا نونب هلاصتا نوئلا فذح ىلع هئانب ببسو ةسمخللا لاعفألا نم هنأل
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 ! لحميف ةليقثلا ديكرتلا نون عم ةئكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو ةليقشلا

 ' نيب ةيضارتعا «مهتلأس ْنِإ) ةلمجو . بارعإلا نم امل لح ال نوئلاو لعاف عفر
 : لحم ال مسقلا باوج «َنلوقيل» ةلمجو . اهل لحم ال هبارجو فوذحملا مسقلا

 ' لد مسقلا باوج َّنأل فوذحمف طرشلا باوج امأ .. بارعإلا نم امل
 1 ١ :هيلع

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : بعلئو ضوخن انك امنإ ©
 : نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . ةفوفكمو ةفابك : (هنإ  لوقلا

 ' مشا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : هان» و انب هلاصتال

 : هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف.: ضوخن .«ناك»

 ' ضوخن» ةيلعفلا ةلمجللاو . مالكلا يف ضوخن يأ . نجن : هريدقت ًابوجو

 ىلع واولاب ةفوطعم : بعلنو . «ناك» ربت بصن لحم يف «مالكلا يف

 . اهبارعإ برعتو «ضوخن»

 : لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ه 1

 هب لوعفم بصن لح يف هدعب ةلمجلاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف زتتسم ريمض

 . لقل
 ! راج : هللاب .ماهفتسا ظفلب خيبرت فلأ فلألا : هلوسرو هتابآو هللابأ ©

 ' ةلالجلا ظفل ىلع واولا ةفوطعم : هتايآو نوئزهستب قلعتم ميظعتلل رورجمو
 , ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءالاو ةرسكلا اهرج ةمالعو ءابلاب ةرورجم

 . هتايآو بارعإ برعت : هلوسرو

 : هلاصتالا نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك : نوثزهتست متنك ©

 ' عفر لحم يف .مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتللا عفرلا ريمضب ريمضب

 عوفرم عراضم لعف : نوثزهتست . روكذلا عج ةمالغ ميملاو «ناك» مسا

 : ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : ؤاولاو نونلا توبشب
 . «ناك» ريخ بصن لحم يف «نوثزهتستا
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 ٌبْزَع طع َوَدْإ طنش مكَيِإدَعب مهد ماورْدَْل ١١ هدو م ع ال ا ا ا ل ا سرا د يت
 مس ودول 1 تر م

 © ميلا ردي مْ
 :همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اورذتعت . ةيهان :ال : اورذتعت ال ©

 يأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح

 . لوقلا اذهب اورذتعت ال يأ . مويلا اورذتعت ال

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مترفك . قيقمت فرح : دق: مترفك دق ©

 ينبم لعاف عفر لحع يف لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال !

 . لوسرلا ءاذياب مترفك دق يأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مضلا ىلع

 وهو مترفكب قلعتم . ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ دعب : مكنامبإ دعي ©

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضإلاب رورجم هيلا فاضم : ناييإ . فاضم

 ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ًاضيأ فاضم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 عراضم لعف : فعن . مزاج طرش فرح : ْنِإ : ةفئاط نع ٌفعن ْنِإ ©
 : لعافلاو ةلعلا فرح هرخآ فذح : همزج ةمالعو ْنإِب موزجم طرشلا لغف
 قلعتم رورجبو راج : ةفئاط نع . نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . مهتبوتل يأ «فعنا لعفلاب

 ميملاو «ةفئاط» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : ةفئاط بزعت مكذم ©

 نأب موزجم - قازج - مزاج طرش باوج : بذعن . روكذلا عمج ةمالع
 : هريدقت اوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو هرحخا نوكس : همزج ةمالعو

 . . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :ةفئاط . نحن

 ديكرتو بصن فرح : نأ . رج فرح : ءابلا : نيمرجم اوئاك مهئأي ©
 مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و لعفلاب هبشم

 رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف اهدعب امو نأ نم لوؤملا ردصملاو «ْنأ»
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 : اتاك : نيمرجم مهترك ببسشب كلذ : ريدقتلا . فوذحم أدتبمل ربخب قلعتم

 | ريمف ::واولا ٠ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 | عمج هلأل ءايلاب بوصنم اهيبخ : نيمرجم ٠ .«ناكا: مسا عفر لحم يف لصتم

 : . رقما مسالا يف ةكرخلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذم

 فدك لا نيني ة لش ةتينئارارفيتلا 0 9
 هج نوكيا نفت َنإ هيف لأول مكر نوصي فو

 ا ركذم عج هلأ : واولاب عوفرم أدتبم : نوقفانملا : تاقفانكاو نوقفانملا ©

 .  ٠ ةمضلاب ةعوفرم «نوقفانملا» ىلع : واولاب ةفوطعم تاقفانملاو ..ملاس

 , «قوقفانملا» دتبملا رب عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا: ضعب نم مهضعي ©
 ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه».و ةمضلاب عوفرم أدتبم : ضعب . نوبءاشتم يأ

 | يخي قلعتم رورجتو رابج : ضعب نم . ةفاضالاب رج: لحم يف نوكسلا ىلع
 00 , (ضعب» أدتبملا

 / يات ربخ عفر لح يف وأ لاح بصن لع يف : ةلمجلا : ركذملاب نورمأي ©
 واولاو بونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورمأي. «نوقفانملا» أددنبملل ش

 : نقرا قاتم دور رج ذ كاب - لعاش ع 12 يف لمح يح

 ' يواوب نافوطعم : : نوضيقيو فورعملا نع نوهثيو ©
 ١ . اهبارعا نابرعتو «ركتملاب|نورمأي» ىلع فطعلا

 1 نيالا ليمسق : نعد و . ةصفلاب برصتم هب لوعتم ١ : يديأ : مهيدبأ ©

 . حشلا نع ةيانك ةلمجلاو ةفاضالاب رج لح ؛يف نوكسلا ىلع ينبم

 ' ايلا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوسن : مهيسنف هللا اوسن ©
 ' لعاف عْفر لحم يف لصتم ريمض : واولا ةعامجلا واوب هلاصنتال ةفوذحملا
 .:ةحتفلاب ميظعتلل.بوصنم هب لوعفم : :ةلاللا ظفل“ هللا . ةقراف فلألاو

 ريمض لئعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام .لعف : يسن : ةيببس : ءافلا ::يسنف

 درا



 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريم : «مه» و .وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 . هب لوعفم بصن لحم

 «ْنِإ) مسا نيقفانملا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نيقفانملا ْنِإ ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملام ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم

 لصفتم عفر ريمض : مه َنإ) ربخ عفر لحم يف : ةلمجلا : نوقسافلا مه ©
 : نوقسافلا . أدتبم عفر لحم يف ميملا عابشال مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم

 نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هلأل : واولاب عوفرم «مها ربخ
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو

 َندلَكَم تحد َبقَكَو كديعْأَو يقبع ءادَيَو 148
 دعو
 2 وو ريق آو مهتم اف

 لعاق : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دعو : نيقفاذملا هللا دعو ©

 ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيقفانملا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو . ملاس

 «نيقفانملا» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : راث رافكلاو تاقفانملاو ©

 . لاس ثنؤم عمج اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب ىلوألا . اهلثم ناتبوصنم
 . فاضم وهو . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ران . ةحتفلاب ةينائلاو

 هّنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب روزجم هيلا فاضم : اهيف نيدلاخ منهج ©
 عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : نيدلاخ .ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا نم عونمم

 قلعتم رورجيو راج : اهيف . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملس ركذم
 . نيدلاخب

 .أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : يه : مهبسح يه ©
 رج لحم يف لصتم ريمض : («مهاو .ةمسفلاب عوفرم (يه» ربخ :بسح

 . ةفاضالاب
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 ريمض :' «مه2و اهبارعإ برعتو (هللا دعو» ىلع واولاب ةقوطعم : هللا مهنعلو ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف عابشالل مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 : : «مهلاو رج فرح ماللا : مه. ةيفانثئتسا : واولا : ميقم باذع مهلو ©

 قلعتم رؤورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 | اتنعل ءاةفص : ميقم ٠ . ةئونملا ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم: باذع . .مدقم ربخب

 . ةمضلإب :هلثم ةعوفرم باذعل

 ةلقأو لت 1 ا رتخال ف باكل يش

 اكن طول تدان

 00ه 0 ريا 0

 ' لحم يف ختفلا ىلع يثيم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : مكليق نم نيذلاك ©
 ' نأ زوجو ٠ مكلبق نم نيذلا لثم متنأ : ريدقتلا . فوذحم أدتبملا ربخ عفر

 | نيذلا لف ام لثم  متلعف ام : ريدقتلا . ًاقلطم ًالوعفم بصن لحم يف نوكي
 نم نيذلا لعفي ناك ام لثم نولعفت مكنأ : ريدقتب هب ًالوعفم وأ مكلبق نم
 نم . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مبسا : نيذلا . مكلبق

 ' رميملاو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : فاكلا .أ رورجمو راج : لبق

 ْ اوناك نيذلاك يأ ةفوذحم لوصوم ةلصب قلعتم رورجملاو راجلاو عمجلا ةمالع

 . مكلبق ارضم وأ
 , واوب هلاصتال مضلا ىلع يتبم صقان ضام لعف : 'اوناك : دشأ اوئاك ©

 : وأ . ةقراف'فلألاو «ناك» مسا عفر لم يف لصتم ريمثض : واولا .ةعامجلا
 ' نم عونمم هنأل نوني لو . ةحتفلاب بوصنم «ناك»:ريمخ : دشأ . ةدئاز

 . لعفأ نزو ىلع فرصلا
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 ميملاو دّشأب قلعتم رورجتو راج ؛ ًادالوأو الاومأ رثكأو ةوق مكنم ©

 ةفوطعم : ًالاومأ رثكأو . ةحتفلاب بوصنم زييمت : . روكذلا عمج ةمالع

 ىلع : 1 واولاب ةفوطعم : ًادالوأو . امبارعإ برعتو 3 دش لع : واولاب

 . اهلثم ةبوصنم «ًالاومأ»

 ينبم ضام لعف : اوعتمتسا . ةيفانئتتسا : ءافلا : مهقالخب اوعتمتساف ©

 لعاف عفر يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 ريمض : «مه» و اوعتمتساب قلعتم رورجمو راج :قالخب . ةقراف فلألاو

 ةايحلا عاتم نم مهبيصنب يأ. ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا

 . 'ةينافلا

 ىلع ينبم ىضام لعف : متعمتسا . ةفطاع ءافلا : مكقالخي متعمتساف ©
 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ءاتلا .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 قلعتم رورجمو راج : قالخب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف

 ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو متعمتساب
 . اهنم مكبيصنب متعتمتو يأ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 : عتمتسا . ةيردصم : ام . رج فرح : فاكلا : نيذلا عتمتسا امك ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 فرحي رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا ام و . لعاف عفر

 متعتمتساف : ريدقتلا . قلطم لوعفمب قلعتم رورجملاو راجلاو . رجلا
 ةلص «نيذلا عتمتسا» ةلمجو . مكلبق نم نيذلا عاتمتساك ًاعاتمتسا مكقالخب
 ًافرحال (مسا فاكلا نوكت نأ زوجيو . بارعإلا نم اهل لح ال ةيردصملا «ام»

 . ًاقلعتم ًارورح ال ًافاضم اهدعب ام نوكيف

 . اهيارعإ قبس : مهقالخب مكلبق نم ©
 . هيارعإ برعتو اهلبق ام ىلع : واولاب ةفوطعم : اوضاخ يذلاك متفخو ©

 . هيف اولخخد امك لطابلا يف متلخدو : ىنعمو

 عفر لحم يف نسكلا' ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوا : مهلامعأ تطبح كئلوأ ©

 تر



 | حعفلا ىلع ينبم ضام لعف : تطبح .٠ باطخ فرح : فاكلاو . ًادتبم
 1 . ةمضلاب عوقرم لعاف : لامعأ . امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 , ةلهجلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريم :ةمها
 : .٠ «كنلوأ» ربخ عفر لحم ين !مهلامعأ تطبحا ةيلعفلا

 ' مسالا رج ةمالعو ثطبحب بحب قلعتم رورجتو راج : ةرخآلاو ايندلا ف 9

 , «ايندلا» لع : واولاب ةفوطعم ةرخآلاو . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 0 . هرخآ. ىلع ةرهاظلا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 : كتلوأ :ًاهلبق ام ىلع : واولاب ةقوطعم : نورساخلا مه كئلوأو ©

 : عابشال منضلاب كّرح نوكسلا ىلع ينبم لصتم عفر ريمض : مه . تبرعأ

 0 ريخ : نورساشخلا ٠ ٍلاث أدهم عفر لحم يف ميلا

 ّْ . . ةكتلوأا ريخ 3 لحم يف «نورساخلا

 ناو قوتوكترك ضر قنيلك ال اهني يدا 7
 آر مآ مق جيلا 2 زم كيو 2 أَ

 08 طا بشل) صر
 فرح :' . ريرقتلا : هانعمو ًاظفل ةنل ماهفتسا فلأ : فلألا : مهتأي ملأ ©

  فذخ همزج ةمالعو ملب موزجم عاضم لعف.: تأي. بلقو مزجو يفن
 | لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و - ةلعلا فرح  هرمخآ

 : ش . مدقم هب لوعفم بصن

 ١ لوصوم مسا: نيذلا ٠ ةمضلاب عوفرم لعاف : أبن : مهلمق نم نيذلا أين © .

 , : ؟مهل او رورجبو راج : لبق نم . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع .ينبم
 : رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 مأ يأ مهلبق نم ارضم وأ اوناك نيذلا : ريدقتب ةفوذم لوصوم ةلصب قلعتم

 ور



 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «مهلبق نم اورقتسال ةلمجو مهريخ مهئجي

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم «نيذلا» نم نايب : فطع : حون موق ©

 مغر مسالا فرصنا دقو ةرسكلاب رورجم هيلا قفاضم : حون . فاضم

 موق ىنعمب و . نكاس هطس وأ فرحأ ةثالث نم نوكم هنأل هفيرعتو هتمجع

 . نافوطلاب اوقرغأ نيذلا حون
 ةرسكلا : هرج ةمالعو هلثم رورجم «حون» ىلع : واولاب فوطعم : داعو ©

 . حيرلاب اوكلهأ نيذلا داع موق ىنعمبو

 هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلاب ةرورجم «حون» ىلع : واولاب ةفوطعم : دومثو ©

 . ةفجرلاب اوكلهأ دومثو : ىنعمبو ةليبق مسا

 رورجم مسا : ميهاربا . «حون موق» ىلع : واولاب ةفوطعم : ميهاربا موقو ©

 ىلع فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . هباحصأ كلهو دومث كله : ىنعمبو . ةيملعلاو ةمجعلا

 نيدم لهأو : ىنعمبو «ميهاربا موقو» بارعإ برعت : نيدم باحصأو ©

 . رانلاب وكلهأ - بيعش موق وهو -

 :اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «باحصأ» ىلع : واولاب ةفوطعم : تافكتؤملاو ©

 و .اهلفاس اهيلاع راصف اهلهأب تبلقنا طول موق ىرق : ىنعمبو .ةرسكلا 3
 . اهباهم فلتخت يتلا حايرلا يه «تاكفتؤملا»

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : تانيبلاب مهلسر مهتتأ ©

 عفر لحم يف نوكت نأ زوجيو تانيبلاب مهلسر مهتتأ نيذلا أبن : يأ بارعإلا
 : تتأ . تانيبلاب مهلسر مهتتأ ممألا هذه لك : هريدقت فوذحم ادعم ًاربخ

 بارعإلا نم ال لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض : (مهاو
 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه»و . ةمضلاب عوفرم لعاف :لسر

 لعف ْثّنأو . مهتتأب قلعتم رورجمو راج : تائيبلاب . ةفاضالاب رج لحم

 . ىنعملا ال ظفللا ىلع ؛مهلسر»
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 ' ضام لعف : ناك . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا : ءافلا : هللا ناك امف ©

 ؛ نوكت نأ زوجيو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لغاف : هللا. حصا عسي مت
 0 . اهمسا : ةلالجلا ظفلو ًاصقان ًايضام ًالعف «ناك»

 ' بوصنم عراضم لعف : ملظي . - رج فرح - دوحجلا مال : اللا : مهملظيل ©
 | هيف رتتسم ريمض : عاقل ةمعفلا هبصت ةمالسو ,اللا دسب ةرمصغلا ذأ

 / بطن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه»و» وه هريدقت ًاناوج
 | مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و . هب لوعفم

 .. : .نيدقتلا . فوذحملا «ناك» ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو - يفنلا - دوحجلا

 ال:ةرمصضملا ةيردصملا (ْنأ» ةلص «مهملظي» ةلمجو .' مهملظل ًاديرم هللا ناك ايف

 ١ . بارعإلا نم اه لحم

  هلأل هل لمع ال كاردتسا فرح : نكل . ةدئاز : اولا : اوذاك نكلو ©

 . . :ةعارجلا واوب هلاصتال 'مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ففخ

 : . ةقراف : فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لنصتم ريمض : واولا

 ريمض : «مه» و . ةحتفلاب بوصنم مدقم هب لوعفنم : سفنأ : مهسفنأ ©

 ٍْ . مهسفنأ نوملظي يأ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 : لعف : نوملظي . «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوملظي ©

 . .  لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم

 وار 0 ص وراس و 0 رم 01000
 فول نومي لضحل 1 تَسِصّوْلاَونوْؤْلاَو
 ورا دج هك م دور ا

 ًانوعبطلو وك 0 "و يكب

 + ريكس | ادة 20

 نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب تانمؤملاو نونمؤم او »
 ٠ :واولاب فوطعم ميركلا لوقلا اذه: نكذملا نع نوهثيو فورعملاب
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 . هبارعإ برعيو نيتسلاو ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف دراولا ميركلا لوقلا ىلع

 ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني لَو ةمضلاب عوفرم ؛مهضعب» ربخ : ءايلوأ ©
 . ءالعفأ نزو

 لمجلا : هللا نوعيطيو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقيو «
 . ةالصلا . اهبارعإ برعتو «فورعملاب نورمأي» ىلع فطعلا تاواو ةفوطعم

 . اهرخاوا ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب تابوصنم ليعافم : هللا . ةاكرلا

 يأ - . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لوسر .ةفطاع : واولا : هلوسرو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض : ءاهلاو .  هلوسر نؤعيطي

 فاكلاو أدتبم عفر لح يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ : ككلوأ ©

 . تانمؤملاو نوئمؤملا كئلوأ يأ باطخلل

 دعولا دكؤيو ةمحرلا دوجو ديفي لابقتسا فرح : نيسلا : هللا مهمحريس ©

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : محري .اهب
 لعاف :هللا .مدقم هب لوعفم بصن لحم يف عابشالل مضلاب كرح نوكسلا

 : . ةمضلاب عوفرم

 هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ميكح نيزع هللا نإ ©
 ناعوفرم نإل ناربخ : ميكح زيزع . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛ْنِإ مسا

 . ةمضلاب

 ١1 د 2 0 نولي 700

 نَعَمْ د نرحب ِتَكَج ِنْدو نموا هع
 هس سس 2س 2

 رم دابر لطف 1
 و ه7

 رمل روهْلاوم كلذ

 لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دعو : نينمؤملا هللا دعو ©

 ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نينمؤملا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس

 ا الال#



 .ةمالعو اهلثم ةبوصنم «نينمؤملا» ىلع : واولاب ةفرطعم : تانج تانمؤملاو ©
 : تانج : ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا اهبصن

 :ثنؤملا عمجب قحلم هنأل . ةنحتفلا نم.ًالدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم
 00 : . ملاسلا

 م تعن - ةفص بصن لحم يف : ةلمجلا : راهنألا اهتحت نم يرجت «
 'نم . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف: يرجت .تانجل

 . اهتمت ةنئاكأ يأ راهتألا نم ةفوذحم لاحب وأ يرجتب قلعتم زورجمو راج :تحت

 ..ةمضلاب جوفرم لعاق :رامتألا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم يمس: «اهاو

 . | نع نضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : اهيف نيدلاخ ©

 1 . .٠ نيدلاخب قلعتم رورجمو راج ::اهيف . درفملا نيونت

 'ةمالعو اهلثم ةبرصنم ؛تانجا لع: واولاب ةفرطعم : ةبيط. نكاسمو ©
 ةبيط .«لعافم» نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت لو ةحتفلا اهبصن

 : ٠ ةرهاظلا ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم نكاسمل تعن -.ةفص

 اهل اهم احب وأ نكاسمل ةفصب قلعتم رورجو راج: ندع تانج يف ©
 . ٠ : ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ندع . تفصو

 :رخؤم ادتليَم : ناوضر . ةيفانئتسا : واولا : ربكأ هللا نم ناوضرو ©
 ! نم .. هللا ناوضر كلذ نم رثكأ مهو : ريدقتب ةفوذحم هربخو ةمبغلاب عوفرم
 ةفص : : نيكأ ٠ «ناوضر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : هللا

 ةغيص ىلع فرصلا نم ةعونم ةملكلا نأل نوني لو .ةمضلاب عوفر ناوضرل
 : . «نإ اوسضر» ريخخ اربكأ» نوكت نأ زوجيو «لعفأ»

 . عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبص ةراشا مسا : ذ : ميظعلا زوفلا وه كلذ ©

 ' ىلع ينبم لصفنم عفر ر يمض : وه . . ياطخلا فاكاو دعب ماللا
 : ميظعلا .:ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : زوفلا . ٍناث ادم عفو لح يف حتا
 :زوفلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم زونفلل - تعن - ةفص
 ' . «كلذ» ربخا عفر لحم يف «ميظعلا
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 ٌرُهِبَوأَموَر 2020 ينمو راتكلاب ا هس ون

 0 2و

 و بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ .ءادن ةادأ : اي: ىبنلا اهبأ اب ©
 ةكرح ظفل ىلع ةمضفلاب عوفرم «يأ» نم لدب : يبنلا . هيبنتلل ةدئاز «اه»

 . اهلحم ال «يأ»

 رسكلاب هرخآ كرح نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : دهاج : راقكلا دهاج ©

 رافكلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : هلعافو نيتكاسلا ءاقتلال

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم رافكلا ىلع واولاب ةفرطعم : نيقفانملاو ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو لاس ركذم عمج اهنأل

 : مهيلع . اهبارعا برعتو ؛دهاج» ىلع : واولاب ةفوطعم : مهبلع طلغاو«

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض : «مه» و ظلغاب قلعتم رورحيو راج

 : ىلعب

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : ىوأم . ةيفانئتسا : واولا : مدهج مهاوأمو ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و رذعتلل فلألا ىلع

 نوني ملو ةمضلاب عوفرم ربخ : منهج . ةرخآلا يف مهزنمو يأ ةفاضالاب

 ىلع ينبم مذلا ديفي دماج لعف : سئب . ةيفانتسا : واولا : ريصملا سّكيو ©

 هلبق ام نأل مذلاب صوصخملا فذحو ةمضلاب عوفرم لعاف : ريصملا . حتفلا

 . هيلع لدي
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 دع اودع ميحد وأم 0
 0 اهيا وم اهنا زتيقأ ايمو ميس
 هيرب أَو 7 و 10 لوس هيض نع ةلوسرو

 ري 0 ٌدَكَلاَهَو رك يي

 , يف لصتم ريمض : واولاو نوثلا توبثب عوفرم عراضم لعف : هللاب نوفلحي «©
 00 . نوفلحيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب . .لعاف عفر لحم

 ' مضلا ىلغ :ينبم ضام لعف : اولاق . اه لمع ال ةيفان : ام : اولاق ام ©

 , فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمَض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 : اولاق ام وأ لوقلا اذه اولاق ام : ريدقتب يأ فوذحم ؛اولاق» لوعفمو . ةقراف

 لا ا ' . كلذ

 . ديكرتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانغتسا : واولا : رفكلا ةملك اولاق دقلو ©
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم .:ةملك . تبرعأ : اولاق. قيقحت فرح :دق

 . رفكلا اورهظأ : ىنعمب . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : رفكلا

 برعتو «اولاق» ىلع واولاب ةفوطعم : اورفكو : مهمالسإ دعب اورفكو ©
 | : مالسا .. فاضم وهو اورفكب قلعتم بوصنم نامز فرظ : دعب . اهبارعإ
 ' يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و ةرسكلاب نورجم هيلا فابضم

 ْ ' . ةفاضالاب رج لح

 برتو اورفكا لع واولاب ةفوطعم : اومهو : اولاثي مل امي اوُمهو ©

  هيلغ اومزغو هوبحأو هودارأ ىنعمب وأ هولاني مل ًارمأ اومزتعاو ىنغمب . اهبارعإ
 ' يف 'نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا (ام» و رج فرح ءابلا : اهب . هودبصقو

 ' موزجم عراضم لعف : اولاني ..بلقو مزجو يفن فرح :: مل . ءايلاب رج لحم

 ' لعاف عفرأ لحم يف لصتم ريمصض : واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ملب

 كرت



 ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «اولاني مل» ةلمجو . ةقراف فألاو

 مل : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لعفلاب لحملا بوصنمو فوذحم ريمض لوصوملا

 . اومهب قلعتم «اعب» و . هولاني

 برعتو اوركنأ ام : ىنعمب : اومقن ام . ةيفانغتسا : واولا : اومقن .امو ©

 . «اولاق اما بارعإ

 لعف : ىنغأ . يردصم فرح : نأ . ءانثتسا ةادأ الإ : هللا مهانغا ْنآ الإ ©

 نيبئاغلا ريمض : «مه» و رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام 3

 . مدقم هب لوعفم بصن لح يف ميملا عابشال مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم

 ليوأتب اهدعب امو "نأ» و . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا

 تقو آلا يأ ردقم لإ ىتثتسملا فاضملاو هيلا فاضم رج لحم يف ردصم

 «ْنأ» ةلص 4هللا مهانغأ» ةلمجو نامزلا فرظ نم ءانثتسا وهو مهئانغا

 . اهل لحم ال ةيردصملا

 ظفل ىلع فوطعم : لوسر . ةفطاع : واولا : هلضف نم هلوسرو ©

 .رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاحلاو . ةمضلاب عوفرم ةلالجلا 3

 لصتم ريمض : ءاهلاو . مهانغأب قلعتم رورجبو راج : لضف نم . ةفاضالاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم

 لعف : اوبوتي . مزاج طرش فرح : نإ. ةيفانثتسا ءافلا : اوبوتي ْنِإف ©

 ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو ناب موزجم طرشلا لعف عراضم
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 نب موزجم «نوكي» هلصأو طرشلا باوبج عراضم لعن : مهل ًاريخ كي ©
 :واولا تفذحو ًازاوج فيفختلل ةفوذحملا نونلا هرخخآ نوكس همزج ةمالعو 2|

 . وه : هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض : اهمساو نينكاسلا ءاقتلال ًابوجو
 : «مهاو ًاريخب قلحتم رورجو راج :مهل .ةحتفلاب بوصنم «نكيا ريخ :ًاريخ

 . ةفاضإلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 نإ» ىلع : واولاب ةفرطعم : اولوتي ْنِإو : هللا مهيذعي اولوتي ْنِإَو ©
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 ذب موز طرشلا باوج عراضم لعق بذعي . اهبارعإ برعتو ءاوبوي
 كرح نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض 0: امها او و هرخأ ناوكس همزج ةمالعو

 مليا عهفرم لعذ هللا ٠ مدقم هب لوعفم بصن لم يف عاجشالل مضلاب

 ا 1 . ةمضلاب

 . ًاييذعت ةعت يأ ٠ ةستفلاب بوصتم قلطم لوعفم : ًاباذع : اًميلآ ًاياذع ©

 . ةحتفلاب اهلثم ةبوضنم ًاباذعل ةفص : '(يلأ

 ؛ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو رورجمو راج : ةرخآلاو ايندلا يف ©
 اهلثم ةرورجم يهو «ايندلا» ىلع : واولاب ةفوطعم ةرحآلاو .رذعتلل 1 فلألا

 | 17. مهيلعيب قلعتم ؛ايندلا يفاو اهرخخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا اهرج ةمالعو

 ١ رعأ : ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانغتسا : واولا : ضرألا يف مهل امو ©

 روز راج ١ ضرألا يف . مدقم ربخ عفر لحم يف «مهلا رورجملاو راجلاو
 : ْ . يلوا نم مدقم لاحب قلعت

 ديكأتل ةدئاز' : : واولا : . رخؤم ادعبم هنأ لع ٠ الجم عوضرم
 : 0 : ريصن . يفنلا

 لوصف دل وضم نان اهرب ١
 © َنِلَصأم

 !ريمض : (مه) و رج فرح نم . ةفطاع : واولا: هللا .دهاع نم مهنمو ©

 ,ريخب قلعشم رورجملاو راحجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا
 ْ رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصضوم مسا : نم نم .مدقم

 .هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دهاع
 هللا دهاع ةلمجو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . وه

 . لوصوملا ةلص
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 فرح : ْنِإ  ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةتطرم : ماللا : هلضف نم اناتآ نكل ©
 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتآ . مناج طرش

 و وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : .لعافلاو ْنأب مزج لح يف طرشلا لعف
 نم . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : «ان»
 يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو اناتآب قلعتم رورجبو راج :لضف
 هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا هاناتآ ْنا» ةلجو . ةفاضالاب رج لم

 . اه لغال

 : اهلصأ : ْنقدَصن .ردقملا مسقلا باوج ين ةعقاو : ماللا : نَقدّصتل ©

 ينبم عراضم لعف يهو داصلا ديدشت لصحو داصلا يف ءاتلا تمغدأ نقدصتن

 ًاباوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع
 طرشلا باوجو . اهل لحم ال مسقلا باوج « نقدصنلا ةلمجو نحن هريدقت
 . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم

 مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا . َنقدّصنلا ىلع واولاب ةفوطعم : ٌنئوكذلو ©
 ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا لع ينبم صقان عراضم لعف : ننوكن .ردقملا
 ةلمحلاو . نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : ؛ننوكل» مساو ةليقشلا

 . «َنقدَصنلا بارعإ برعتو . اهل لع ال مسقلا باوج

 : مسالا رج ةمالعو «ننوكن) ربخب قلعتم رورجو راج : نيحلاصلا نم ©

0 
 3 3 0 هل تر

 © وون ديب شم ما الكا

 لع ينبع ةنيسل مل عاج ل أ ا يع ٠١:اًملف ©

 . ةفاضم يهو باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا

 ٍضام لعف : ىتأ . هيلا فاضم رج لحم يف : ةلمجلا : هلضف نم مهاتآ ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم 1

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : «مه» و هلاحبس هيلا دوعي وه هريدقت

 ريمض ءاهلاو مهاتآب قلعتم رورجمو راج : لضف نم . هب لوعفم بصن لحم

 تك



 عالي رج لع ق رسل لع يم ل

 لعق ارلخب . ال لع ال ناج ريغ طرش بارج ةلمجلا : هي اولخب ©

 نوكيا نأ زوجيو ماني قمتم رورجو راج ١ هب ا. ةقراف فئألاو لعاف عفر

 ١ . يناثلا لوعفملا ماقمب (هلصف نم

 .ينبم لعفلاو اهبارعإ برعتو ؛اولخب# ىلع : واولاب ةفرطعم : مهو اوّلوتو ©
 !واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا تا

 00 7اس عفر لع يف

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم ؛مه» ربخ : نوضرعم ©

 و وم تا م مكر

 ُهودعوام اوف 0 79 مو مهول فانا بم ا/ا/

 © نورك افاكامو

 ىلع ينبم نضام لعف : بقعأ . ةيببس ءافلا : مهبولق| يف يف ًاقافن مهبقعاف ©

 هقاخيس ىلإ دوعي يأ وه هريدقت ًالاوج هيف تتسم ريم لعافلاو حفلا

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه»و
 معرمأ فاح لا لمج يأ . لعج : انعم نال بقعا لعفلا ات دب لأم
 : « مهو آقافنا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو زاج : : بولق يف . ًاقافن

 'مهثروا ىنعمب وأ ٠ هيلا فاضم رج لمم يف نوكسلا. ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 ] . ًاقافن مهلخب
 موي نونت ملو «ًاقافن" نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج: هنوقلي موي ىلإ ©

 !لضتم ريمض : واولا نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : هتوقلي . اهتفابضال

 بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهاو لعاف عفر لمحت يف
 ل7464



 . ةفاضالاب رج لحم يف ةلمجلاو هب لوعفم

 لعف : اوفلخأ . ةيردصم : ام . رج فرح : ءابلا : ام هللا اوفلخأ امي ©

 لح يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب «امهو . ةحتفلاب

 «ام» ةلص هللا اوفلخخا ةلمجو . هللا اودعو ام مهفالخإ ببسب يأ مهبقعأب

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . بارعإلا نم اهل لحم ال ةيردصملا

 . هب لوعفم بصن لحم

 ىلع ينبم ضام لعف : هودعو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هودعو ©

 : ءالاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ضام لعف : اوئاك . تبرعأ: اب . ةفطاع : واولا : نويذكي اوناك امو ©

 عقر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبذكي . ةقراف فلألاو "ناك مسا

 لح يف «نوبذكي# ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو
 نم اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «نويذكي اوناك» ةلمحو «ناكا» ريخ بصن

 . بارعالا

  1 1١بوشر لَع مافات ©
 © مزجو يفن فرح : مل . ماهفتسا ظفل يف خيبوت فلأ فلألا : اوملعم ملآ

 نيقفانملا .

 يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب ةلمجلا : مهاوجت و مهرس ملعب هللا نأ
 | .4مسا : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ

 تك



 ديرجتل فرم عاضم لعف ١ ملعي ٠ ةحفلاب ميظعتلل برصنم هنأ

 . هئاحبس' يأ وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض .: لعافلاو . ةميفلاب

 لع ينيب نيئاذلا ومسك + املا ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :رس

00 : 00 

 : مالع ٠ 'تبرعأ : هه نأ . ةفط واولا : بويغلا مالع هللا نأو ©

 . ةرسكلاب رورحجب هيلا فاضم :: 0 ةمضلاب عوفرم (نأ).ربخ

 ْ ونهار دك كازو روق نع ذأ 04

 ©« ميلك عنو هم هلأ خب " يار اجا

 بطن ل يف وأ مذلا ىلع عقر لح يف حتفلا ىلع يتبس لوصوم مسا : نيذلا ©
 . مهرس يف ريمضلا نم ًالدب رج لحم يف نوكي نأ حصألاو ًاضيأ مذلا ىلع

 : أدتبم عفر :لحم يف «نيذلا» نوكت وأ ةقبانسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا مهاوجنو

 ا 1 . «مهنم هللا رخس» ةيلعفلا ةلمحلا هريخ

 ' لعف : نؤزملي . ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : نيعّوطملا نوزملي ©

 | نع. ضو نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نيعوطملا
 : مهو ءاطلا ثدّدشف ءاطلا يف ءاتلا تمغدأ نيعوطتملا : اهلصأو . درفملا نيوئت

 ا . داهجلاب نوعوطتي 'نيذلا

 ' نم ةفوذخم لاحب قلعتم رورجو راج : تاقدضلا يف نينمؤملا نم ©

 ' نيونت نع' ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرب ةمالعو نيعوطملا

 ا . نوزمليب قلعتم رورجمو راج «تاقدصلا يفاو هتكرحو درفملا

 . حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا ةفطاع : واولا : نودجيب ال نيذلاو ©
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 برعت : نودجي . امل لمع ال ةيفان : ال «نينمؤملا» ىلع فوطعم رج لح يف

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «نودجيال» ةلمجو «نوزملي» بارعإ

 نودجيل هب لوعفم : دهج . ال لمع ال رصح ةادأ الإ : مهدهنج الإ ©
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض : «مه» و . ةحتفلاب بيوصنم

 . مهتقاط آلا لاملا نم نودجي ال يأ . ةقاضالاب

 مهنم . اهبارعإ برعتو «نوزملي» ىلع ءافلاب ةفرطعم : مهنم نورخسيف ©
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : «مه» و نورخسيب رورجمو راج

 . نمب

 ىلع «نيذلا» أدتبملل ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهثم هللا رخس ©

 ينبم ضام لعف : رخس .بارعإلا نم امل لحم ال ةيفانئثتسا وأ لوألا ريدقتلا

 تبرعأ : مهنم . ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا .حتفلا ىلع

 ربخب قلعتم رورجمو راج : مهل . ةيفانكسا : واولا : ميلأ باذع مهلو ©

 باذعل - تعن  ةفص : ميلأ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم :باذع. مدقم

 . ًاضيأ ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 1700 هر 00 نإ طو اذ ذتتتال أرد ف مَتسأ م١

 الكلس 2
 يل

 «  َنيِقيْلامْوعْل

 هيف رتتسم ريمض : لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : مهل رفغتسا ©

 لصتم ريمض «مه» ورفختساب قلعتم رورجمو راج : مهل . تنأ هريدقت ًابوجو
 . ماللاب رج لحم يف

 . ةمزاج ةيهان : ال . رييختلل فطع فرح وأ : مهل رفغتست الوأ ©
 ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : رفغتست

 ا



 ئنعم يف رمألا اذهو . تبرعأ .: مهل . تنأ : هريدنقت ًابوجو هيف رتتسم

 ىنعم هيف نأو مه رفغتست مل مأ مه َترَقْغَتَسأ مه رفغي نل ليق هنأك ربخلا
 ا : . طرشلا

 لعق عراضم لعف : رفغتست : مناج طرش فرح نإ: مهل رفغتست ت ْنِإ©
 ةيف رتتسم ريهض : لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو نإ موزجم طرشلا

 : . تبرعأ : مهل . كنأ : هريدقت ًابرجو

 يأ ددعلا نايبل  قلطملا لوعفملا - ردصملا نع بئان : نيعبس : ةرم نيعيس ©
 ملاسلإ ركذملا عمجب قحلمو د ةوفملا ظافلآ نم ءايلإب بوصنم ريثكتلل

 ْ: . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ةرم . درفملا نيوئت نع ضوع نؤنلاو

 افا نقم نب قوبنم ماج طيش باوج : ةلمجلا : مهل هللا رفغب نلف ©

 بصنو ينفن فرح : نل . باوجل ةطبار ءافلا نلف . مزج لحم يف
 ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : رفغي .لابقتساو
 : 2 ٠ رفغيب قلعتم تبرعأ : مهل. بلا ميتا رم لماف ةلالجلا

 بصن لحب يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا ١: ذ : اورفك مهّْنأِب كلذ ©
 : نأب'رفكلا كلذ مهل رفغي نل يأ باطخلل فاكلاو دعبلل | ماللا هب لوعفم

 مج ١ 1س و لمتلاب بخس ديلرتو بصت فرح نأ رج فرح ءابلا

 صضام لعف :اورفك . (نأ» مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 عفر لحم يفإلصتم ريمض : و واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم

 امو (َنأ» ريخ عفر لحم يف «اوربفكا ةيلعفلا ةلممجلاو ةقراف فلألاو لعاف

 | 1. رفغيب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب

 واولا .:هلوسرو . اورفكب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلوسرو هللاي ©

 ْريِمض : ءاملاو ةرسكلا هرج ةمالعو ءابلاب روزجم مسا : لوسر . ةفطاع

 . ةفاضإلاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم

 ميظحتلل عيفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانتسا : وارلا : يدهي ال هللاو »

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :.يدهي . اه لمع ال ةيفاث : ال . ةمفلاب

 كك



 عفر لحم يف نيقسافلا موقلا يده ال ةيلعفلا ةلمجلاو لقفلل ءايلا ىلع ةردقملا

 . أدتبملا ريخ

 : نيقسافلا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : موقلا : نيقسافلا موقلا ©

 . ماس ركذم عج األ ال اهبصن مال اهل يونس عيال تعن ل ةفص :

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

 وذ ا رك هاوس فل رِهعتَ و مل
 دلال 0-0

 0 2 متاع م
 2 يف او روكا أواه ل ِبسفَم 0

 *> َنهَْتي اول ارح فأنك 5207 0”

 لعاف : . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حرف : نوفّلخملا حرف ©

 هرم. عجل ىلع يتب نشل ملاس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم

 عم 'برقلا نع مهدوعقب اوحرف ىأ . حرفب قلعتم رورجمو راج : مهدعقمب ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و لوسرلا

 :ىنعمب وه ليقو . هفلخ وأ (ص) هدعب يأ : فالخ : هللا لوسر فالخ ©

 اودعق يأ ًالاح نوكي نأ زوجيو ةحتفلاب بوصنم هلجأل لوعفم وهو ةفلاخملا
 ظفل هللا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لوسو . هل نيفلاخم وأ هتفلاخمل

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوهرك . ةفطاع : واولا : اوهركو ©

 . ةقراف فلألاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب

 عراضم لعف : اودهاجي . بصان يردصم فرح : نأ : اودهاجب نأ ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم
 فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعي امو «ْنأ) و . ةقراف فلألاو لعاف

 ةلمجو . هعم ةدهاجملا اوهركو ضفاخلا عزنب بصتتاف اودهاجي ْنأ يف يأ رج
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 . اهل لحم ال ةيردصملا ْنأ» ةلص «اودهاجيا .
 ريم : «مه» و اودهاجيي قلعتم رورجمو راج : مهبسفنأو مهلاومأب ©

 واولاب ةفوطعم مهسفنأو . ةفاضالاب. رج لحب يف نؤكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا
 . اهبازعإ برعتو «مهلاومأبا» ىلع

 لاومألا نم ةفوذحم لاحب وأ اودهاجيب قلعتم رورجو راج : هللا لييس ف ©
 .ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظختلل رورجم هيلا فاضم :هللا . سفنألاو ١

 ؛«اوهرك» ىلغ : واولاب ةفوطعم : اولاقو : رحلا يف اورفنت ال اولاقو ©
 'عراتضم لغف : اورفنت . ةمزاج ةيهان : ال ..سانلل اولاقو يأ اهبارعإ رعتو
 ' عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا اولا . نونلا فذح : هّنْزجأ ةمالعو الب موزجم

 .اوجزخت ال يأو رفنتب قلغتس رورجتز راج : رجلا يف . ةقراف فلألاو لعاف
 . رحلا ف داهجلا وأ برحلل

 : لعافلاو نينكاسلا * ءاققلال هوإو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنا هريداقت ًابوجو هيف رثتسم ريمض

 .لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : ًارح دشأ منهج ران ©
 : ةفاضالاب زورحم هيلا فاضم : : منهج ٠ ةمضلاب عوفرم أدعبم : ران - لوقلا
 , ةفرعملا ىلع فرصلا نم عونمم هّنأل ةرسكلا نم ًالدب/ةحتفلا هرج ةمالعو

 , فرصلا نم عونم هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم أدشببملا ربخ : دشأ . ثينأتلاو

 ٍْ . هرخآ يف ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًارح. لعفأ : نزو ىلع
 ' : اوناك .هيلع مدقتم هنأل هبارج فذحو مزاج ريغ طرش فرح : اوئاك ول ©

 ! ريمسم .: واولا . ةنعامجلا واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام ,لعف
 . اوملعل نوهقفي اوناك ول يأ . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم

 ْش . ينمتلل نوكت نأ زوزجيو ًارح دشأ منهج ران نأ

 ! لحم يف لصتم ريمض : واولاو . نونلا توبثب عوفر عرابضم لعف : نوهقفي ©
 00 . «ناك» ربخ بصن لحب يف : ةلمجلاو لعاف عفر

 كن نا



 نوبي مراكب
 عراضم لعق : اوكحضي . رمألا مال : ماللا. ةيفانئتسا ءافلا : اوكحضيلف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .نونلا فذح همزج ةمالعو ماللاب موزجم
 . مهل ديعو لوقلا ينو . ةقراف فلألاو لعاف

 . ةحتفلاب ةبوصتم هل ةفص وأ قلطملا لوعفملا نع ةبئان وأ ردصملل ةفص : ًاليلق ©

 برعتر «ًاليلق اوكحضيلف» ىلع : واولاب ةفوطعم : ءازج ًاريثك اوكبيلو ©
 . ةحتفلاب بوصنم  هلجأل هل لوعفم : ءازج .اهبارعإ

 ينبم لوصوم مسا 4ام» و ءازجب قلعتم رورجمو راج : نويسكي اوناك امي ©
 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبسكي . ةقراف فلألاو

 ربخ بصن لحم يف «نوبسكي# ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 لوصوملا ىلا دئاعلاو امل لحم ال لوصوملا ةلص «نويسكي اوناك# ةلمجو اوناك»

 مهل ءازج ىنعمب نوبسكي : ريدقتلا هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم

 : اهالت امو نام) و . ةيردصم 4اما» بارعا زوجيو هنوفرتقي اوناك ام ىلع

 ال ةيردصملا «ام ةلص «نوبسكي اوناك» ةلمجو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 . يفرحلا لوضوملا ةلص يأ بارعالا نم امل لحم

 اهيذقذرك زال ةذاةكتتزكاعال لا ةصتدإ ٠١
 َوََمْلَو أد 42 محضر د | لعمار كلو اوبأىت

 © نيف
 : عجر . مزاج طرش فرح : ْنِإ . ةيفانثتسا : ءافلا : هللا كعجر نإف ©



 :ريمض : فاكلاو نب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 ,: ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم

 . ةنيدملا ىلا هللا كّدر ْنِإَف يأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف

 ًالاح بصن لحم يف نوكي وأ كعجرب قلعتم رورجبو راج : مهنم ةفئاط ىلإ ©
 و «ةفئاط» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : مهنم .ةفئاط : ريدقتب

 ْ . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض : «مه»
 .٠ كونذأتسا ْنِإف يأ هللا كعجر ْنِإف» ىلع ءافلاب ةفوطعم : كونذاتساف ©

 واولاو . 'ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعنف : ةلمجلاو

 لوعفم بصن لحم يف.لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ا ا هل

 ةوزغ ىلا جورخلل يأ كونذأتساب قلعتم رورجمو راج : لقف جورخلل ©

 ٍلع!ينبم رمأ لعف : لق . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : لقف .ىرخأ
 ًابوجو هيف زتتسم ريمض : : :. لعافلاو نينكاسلا ء ءاقشلاا واو تاو نوكسلا

 ظ . م لقف يأ تن
 !: اوجرخت ٠ ..لابقتساو يفنو بصن فرح : نل : دبا يعم اوجوخت نل

 لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف

 قلعتنم بوصنم ناكم فرظ : عم . ةقرابف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 ,. ملكتملا ءايب هلاصتال هرخآ رسكو عامتجالاو ةبحاصملا لع لدي اوجرختب

 فرظ : ًادبأ . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلاو
 هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلاو . رارمتسالا ىلع لدي لبقتسملل نامز

 ْ | . - لوقلا لوقم -

 بريتو «اوجرخت نلا ىلع : داولاب ةفرطعم : ًاودع يعم اولتاقت نلو ©
 ا ٠ ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اودع . اهبارعإ

 ا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : !: دوعقلاب متيضر مكنإ ©

 ةمالع ميل َنإ» مسا بصن لح يف مضلا لع ينبع لصتم ريمسغ : فاكلا

 حر



 عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يضر . روكذلا عمج

 ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا . كرحتللا

 متيضر» ةلمجو متيضرب قلعتم رورجيو راج : دوعقلا . روكذلا عمج ةمالع

 . «نإ» ربخ عفر لح يف هدوعقلاب
 : ةرم . فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : لوأ : ةرم لوأ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 ىلع ينبم رمأ لعف : اودعقا . ةيببس : ءافلا : نيفقلاخلا عم اودعقاف ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولا .ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم ّنأل نونلا فذح
 ىلع بوصنم ناكم فرظ هيف لوعفم : عم . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 عم نينئاك نيفلختم اودعقاف : هريدقت فوذحم لاحل تعنب قلعتم ةيفرظلا

 هنأل ءايلا هرج ةمالعو.رورجم هيلا فاضم نيفلختملا يأ : نيفلاخلا . نيفلاخلا

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

0 
 2 م ضم وفس هلا سس 7

 نك نوقف هوو ناو فلوس رووطأب

 الب موزحي رمأ لعف ّلصت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانتسا : واولا : لصت الو ©
 هيف رتتسم ريمض : لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخآ فذح 1 همزج ةمالعو

 . تثنأ : هريدقت ًابوجو

 قلعتم رورجيو راج : مهنم . لصتب قلعتم رورجمو راج : مهنم دحأ ىلع ©

 . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض : «مه» و ادحأ» نم ةفوذحم ةفصب

 ينبم نضام لعف : تام . دحأأل - تعن  ةفص رج لحم يف ةلمجلا : ًاديأ تام ©

 ظفلب لعفلاو .وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو حتفلا ىلع
 ىلع لدي لبقتسملل نامز فرظ : ًادبأ . لايقتسالا ىلع ىنعملاو ىضاملا
 . ةحتفلاب بوصنم رارمتسالا

 ل ”ه##



 ,«مهنم دحأ ىلع لصت ال» ىلع : واولاب ةفوطعم : هزبق ىلع مقت الو ©

 اءاقتلال هوإو تفذحو 'رهاظلا نوكسلا «مقت» مزج ةمالغعو اهبارعإ برعتو
 ارج لح يف رسكلا ىلع ينبم لصتتم ريمض : ؛هربق» يف ءاملاو نينكاسسلا

 ١ ْ ٠ . ةفاضالاب
 :٠ «(مهل و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : هللاب اورفك مِهَّنِإ ©

 لعف.: اورفك .«نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع:ينبم نيبئاغلا ريمض
 ف ل : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 . اوزفكب قلعتم رورجمو راج : هللاب . ةقراف فلألاو لعاف عفر
 ' . «نإ»:ربخ غفر لح يف «اورفك»

 00 اوتامو هلوسرو ©

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو اهبارعإ

 .. لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح : واولا : نوقساف مهو ©
 :: نوقساف. . أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه

 ' .درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل وارلاب عوفرم (مهلا ربخ

 . اهركيزسينأهّضآ د يرقد مالو وت و

 © َنوُرِفك موس :اكزتو ذآ ف

 :ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع : واولا : مهدالوأو مهلاومأ كيجعت الو©

 ريمض فاكلاو هرخا نوكس .همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : بجعت
 :عوفزم لعاف :لاومأ . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف جتفلا ىلع ينبم لصتم
 ةفاضالاب رج لح يف انوكسلا ىلع ينبم نيباخلا يمض :!مهلو . ةمضلاب

 00 : امهلاومأ» ىلع واولاب ةفوطعم مهدالوأو

 لعق : ديري . ةقوفكمو ةناكوأ اه لمع ال رصح ةادأ : هللا ديري اًمنإ

 ' . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم
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 لعف : بذعي . بصنو ةيردصم فرح : ايثدلا يف اهب مهيذعب نأ ©

 ًازوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عياضم
 يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و هناحبس هللا يأ وه هريدقت

 راج : ايندلا يف . مهبذعيب قلعتم رورجمو راج : اهب . هب لوعفم بصن لحم
 .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو مهبذعيب قلعتم رورجمو

 ليوأتب اهالت امو «نأ» و مهبيذعت ديري وهو ءايشألا هذه هللا مهاتآ : ىنعمب

 («نأ» ةلص «اهب مهيذعي» ةلمجو !ديري» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم
 ٠ اه لحم ال - يفرح لوصوم ةلص - ةيردصملا .

 نأب بوصنم عراضم لعف :قهزت . ةفطاع : واولا : مهسفنأ قمزتو ©

 ريمض : «مهلو . ةمضلاب عوفرم لعاف : سفنأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيلاح : واولا : نورفاك مهو ©

 عمج هنأل : واولاب عوفرم «مه» ربخ : نورفاك . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 يف «نورفاك مه» ةيمسالا ةلمجلاو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو لاس ركذم

 . لاح بصن لحم

 24 هه 2020001 4-2 ه1 ءاعاع
 ٌكئذْتسآِه وسمو د هَجَو هضاب امان ةروس تبأاَذِإَو ٠
 اس ارث ع تدب مسرور ود 0

 *© روقان اردو مه وطواؤأ

 نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذإ . ةيفانغتسا : واولا : ةروس تلزنأ اذإو ©

 لعف : تلزنأ . ةمزاج ريغ طرش ةادأ يهو هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ
 . اهل لح ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام

 رج لحم يف «ةروس تلزنأ) ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ةروس
 . ةفاضالاب

 ينبم رم وه يأ" ىنعملب - د اودمأ ن 1 بم رمأ لعف : اونمآ .«ىأ» ىنعمب ةيريسفت انه : نأ : هللام اوثمآ نأ ©
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 ! يف لصتم ريمض : واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضنم نأل نونلا فذح

 ' اونمآب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب ٠ ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 نأب اذه ىلغ ريدقتلا نوكيف رمألاب تلصو ةيردصم ؛ْنأ» نوكت نأ زوجيو

 وعدت ةروس تلزنأ يأ ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو نأ . اونمآ

 يأ «نأ» ةلص «هللاب اونمآ» ةلمجو . نايإلاب وأ هلوسر عم داهجلاو هللاب ناهيإلل
 : . بارعإلا نم اهل لحم ال يفرح لوصوم ةلص

 ' برعتو ةاونمآ» ىلع واولاب ةفرطعم : اردماجو : هلوسر عم اودهاجو ©

 | ةيفرظلا ىلعبصن لحم يف ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : عم . اهبارعإ
 , ريهض ءاقلإو ةرسكلاب رورجم هنبلا فاضم : هلوسر . فاضم رهو ةيناكملا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 لح ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : مهنم لولعلا اولوأ كنذاتس أتسا ©
 ١ ينبم لصتم ريمض : فاكلاو حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : نذأتسا .

 ل الب عيطرم عاف : اليل . مدقح هب لوس بست لح يف ححفلا لع

 دخلو ال ةووذ» ىنعمب : اولوأو . ةدئاز فلألاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم
 . ١ فاضم :.لوطلا . اوذ :هدحاو عمج مسا يه ليقو . ظفلت ال واوب بتكيو هل

 , رج لحم يف نييئاغلا ريمض : «مه» و . رج فرح : نم ةرسكلاب رورجم هيلا
 ' فرح : نمو «لوطلا ولوأ» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب
 ش ش : رسيلاو ىنغلا باحلصأ ىنعملاو ينايب رج

 ؛ مشلا ىلع ينبم ضام لعف يهو «كنذأتسا» ىلع واولاب ةفوطعم : اولاقو ©

 / فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا .. ةعارجلا واوب هلاصنال

 . ةقراق

 . لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : نيدعاقلا عم نكن انرذ ©

 ًابوجو هيف: رتتسم ريمض :لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رسمأ[لعف : رذ  لوقلا

 ' لوغفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : «ان» و تنأ هريدقت
 . همزنج ةمالعو بلطلا باوج هنأل موزجم صقان عراضنم لعف : نكن . هب

 ' ايوجو هيف .رثتسم ريمض همساو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو هرخخا نوكس
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 قلعتم عاتجالاو ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : عم . نحن : هريدقت

 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم : نيدعاقلا .«نكنا» ربخب

 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو

 9# َنوُيَمْسيلْمْمهَف أف وف لعيون اووي أوصر ىا/
 ل اوضر ها

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا

 يردصم فرح : نأ . رج فرح ءابلا : فلاوخلا عم اونوكي ْنأِي ©
 فذدح هبصن ةمالعو ْنأِب برصنم صقان عراضم لعف : اونوكي . بصان
 . ةقراف فلألاو «نوكي» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . نونلا

 ليوأتب اهدعب امو «ْنأا و . عاتجالاو ةبحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ :عم

 فاضم : فلاوخلا . اوضرب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم
 قلعتم «فلاوخلا عم» ةلمجلا هبشو «؛ءاسنلا عمل ىنعمب .٠ ةرسكلاب رورجم هيلا

 نع ةأرملا فلخت نع ةيانك وهو «ةفلاخ» عمج «فلاوخلاو ؛اونوكي» ريخب

 . اه لحم ال «نأ» ةلص «فلاوخملا عم نوكيا ةلجو نيدهاجملا

 لوهجملل ينبم ضام لعف : عبط .ةيفانعسا : واولا : مهيولق ىلع عيطو ©

 و لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج : بولق ىلع . حتفلا ىلع ينبم
 ىلع متخو يأ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم نيبئاغلا ريمض :(«مهل

 . مهولق

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيفانثتسا ءافلا : نوهقفي ال مهف ©

 عراضم لعف : نوهقفي .امل لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 : او . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبشب عوفرم
 مهَقلا نع مهبولق تفلغأ ىنعمب «مه١ ربخ عفر لحم يف «نرهقفي ال» ةيلعفلا

 . نومهفي ال مهف

 #3 الال



 ٌمهيأو ملون اوُدَهجهَحَم أونم طاق
 0 نول رم ها ا

 كرو فق هنأل لماع ريغ لمهم كادتسالل فطع فرح ؛ لوسرلا نكل © .

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم :لوسرلا . نينكاسلا' ءاقتلال رسكلاب هرخآ

 ' ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع : وازلا : هعسم اونمآ نيذلاو ©

 /  لوسرلا - أدتبملا مسالا وهو عوقرم ىلع فوطعم هنأل عفر لحم يف حتفلا
 يمض : اواولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع .ينبمأ ضام لعف : اونمآ

 ' ىلع لدي ناكم فرظ : عم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 . مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ةبحاصملا

 نم اه لخع ال لوضوملا ةلص « هعم اونمآ ؛ ةلمجو ةفاضإلاب رج لمح يف

 : . بارعإلا

 ا . ادعبلا ربخ عفر لح يف : ةلمجلا : مهسفنأو مهلاومأب اودهاج ©

 ؛ و اودهاجب قلعتم زورجمو راج : لاومأب . «اونمآ» بارعإ برعتو : اودهاج
 1 : مهسفنأو . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يتنبم نييئاغلا ريمض : (مه)»

 ّْ . اهلثم برعتو «مهلاومأ» ىلع : واولاب ةفرطعم

 ! ىلع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ .. ةيفانعسا : واولا : تاريخلا مهل ككلوأو ©
 ؛ و رج فرح ماللا : مهل . باطخلل فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا

 لع يف لا عاتال خلاب كار فوكسلا ىلع ينم نيباضلا يمس ارح
 أدتبم : تاريخلا - مدقم ربخب قلعتم «محلا رورجملاو رابجلاو . ماللاب رج

 . كئلوأ ربخ لحم يف ؟تاريخلا محلا ةلمجو ةمضلاب عوفرم رحنؤم

 ْ 0 كئلوأ . ةفطاع : واولا : نوؤحلفملا مه كئلوأو ©

 : كزح مضلا ىلع ينبم لصفتم عفر ريمض : مه . اهبارعإ برعتو ىلوألا
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 واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوحلفملا . ٍناث أدتبم لحم يف عابشالل مضلاب هرمخآ
 ةيمسالا ةلمجلاو هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل

 ريمض : «مه» برعت نأ زوجيو «كئلوأ» ربخ عفر لحم يف «نوحلفملا مه»

 . «كئلوأ» ربخ «نوحلفملا» و امل لحم ال داع فرح وأ لصف

0 
 عوفرم لعاف : هللا . ٍحتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : دعأ : مهل هللا دعأ © ٠

 ريمض : ؛مهاو . ٌدعأب قلعتم رورجمو راج : مهل . ةمضلاب ميظعتلل
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هعم اونمآ نيذلاو ميركلا لوسرلا ىلا دوعي نيبئاغلا
 . ماللاب رج

 ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب برصنم هب لوعفم : تانج : يرجت تانج «©
 درجتلل عوفرم عراضم لعف : يرجت . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل

 بصن لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب
 . تان - تعن  ةفص

 لصتم ريمض : «اه» و . يرجتب قلعتم رورجمو راج : ناهفألا اهتحت نم ©
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : راهنألا . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم لاح : اهبف نيدلاخ ©

 . نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف . درفملا نيونت

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : ميظعلا زوفلا كلذ ©

 : هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ : زوفلا . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا .ادتبم 1

 «اهتمحت نم» رورجملاو راجلا نوكي وأ كلذ ربخ عفر لح يف «ميظعلا زوفلا
 . اهتحت ةنئاك راهنألا يرجت اراهتألا» نم لاحب قلعتم

 _5هؤ



 52 دددو ف 2 دمر ل و أ

 هَل كَ دصَو مطرد سنو
 0 هلأ تاَدَع دمتم 21 و

 ضام لعف : ءاج . ةيفانتسا : واولا : بارعألا نم نورّدعملا ءاجو ©
 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم لعاف : نورذعملا . حتفلا ىلع ينبس

 ١ ١ اذهو نورذتعملا وأ نورصقملا : ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع
 ش يله ماغداب رذتعا نم امإو هيف رصف يأ رمألا يف رذع نم اَمإ قتشم وتْشم. ظفللا

 , | نأ ىنعمبو نيعلا ىلا ءاتلا ةكرح لقنب يأ لاذلا ف ديدشتلا لوصحو لاذلا

 ؛ , نؤزذتعللا هب ديرأ ًاضيأ ليقو مخ رذع الو نولعفي |ينف ًارذع مهل نأ اومعوي
 ٠ ةفوّدحم لاحب قلعتم رورجبو راج :بارعألا نم .نورذتعملا رسف هبو ةحصلاب
 يذلا يبرعلا ريغ اذهو . يبارعأ : ةدحاو . ةيدابلا لهأ مهو «نورزعملا» نم

 ْ . برعلا دالب ىلا بستنملا هانعم
 قنص عزاضم لعف : نذؤي . ليلعتلل رج فرح ماللا.: مهل نذّويل ©

 :,/مهلو' . رج فرح ماللا : ممل .ماللا ذعب ةرمضم نأب بوصنم لوهجملل

 «محلا رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض
 رج: لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نأ)ؤ . لعاف بئان عفر لحم يف

 ال ةرمضملا «نأ» ةلص «نذؤي) ةلمحو ءاجب قلعتم روربجملاو راجلاو . ماللاب

 . دوعقلا يف مهل نذؤيل : ىنعمب اه لحم

 . حتفلا ىلع ينبم يضام لعف : دعق .ةفطاع : واولا : نيذلا دعقو ©

 00 . لعاف عقر: لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 ! لغف : اوبذك . امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : هلوسرو هللا اوبذك

 لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضانم

 1 : ةلالجلا ظفل هللا . اوقدصي مل يأ : اوبنكو . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 ظفل ىلع واولاب فوطعم : هلوسرو ..ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم

 ملا””8*



 . ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةلالجلا

 ٠ بيرقلل - فيوست - لابقتسا فرح : نيسلا : اورفك نيذلا بيصتس ©

 ةلمجو هاوبذكا بارعا برعت : اورفك . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك»

 «نيذلا» لوصوملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : ميلأ باذع مهنم © .

 عوفرم لعاف : باذعو . ءابلاب رج لحم يف لصتم ريمض : «مه) و
 . ةمضلاب ةعوفرم باذعل ةفص : ميلآ .ةمضلاب

 هنت كاطاء وينو انشر ٠١
 ع 9 رز 2 مو ير

 22 0 وسو هِي اص ن1

 أَو #4 يودع
 هيج م

 ىلع . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل : ءافعضلا ىلع سيل ©

 . مدقم (سيلا ربخب  قلعتم رورجمو راج : ءافعضلا ا

 برعتو «ءافعضلا ىلع سيل» ىلع : واولاب ةفرطعم : ىضرملا ىلع. الو ©

 ةردقملا ةرسكلا «ىضرملا» رج ةمالعو يفنلا ديكاتل ةدئاز : ال . اهبارعإ

 رذعتلل

 «ءافعضلا ىلع سيلا ىلع ًاضيأ واولاب ةفوطعم : نودجي ال نيذلا ىلع الو © :
 . ىلعب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . اهبارعإ برعتو
 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودجي . ال لمع ال ةيفان : ال

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : جرح نوقفني ام ©
 رخؤم «سيل» مسا : جرح «نودجي» بارعا برعت : نوقفتي . هب لوعفم

 دس 37515-



 ' هّنأل لخملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا ٍدئاعلاو ةمضلاب عوفرم

 . :هنوقفني ام : ريدقتلا لوعفم

 ضفاخ نمزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذإ : هلوسرو هلل اوحصن اذإ ©

 ! ضام لعف : اوحصن . ةمزاج ريغ طرش ةادأ يهو هبازجب بوصنم هطرشل
 عفز لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 : 'ؤاولا . اوحصنب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةقراف فلألاو لعاف
 | ريمنض : ءاحلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ماللاب رورجم مسا: : هلوسر . ةفطاع

 هلوسرو هلل اوحصن اذإ يأ . ةفاضإلاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم
 1 . ةفاضالاب رج لحم يف ؛اذإ» دعب ةلمجلاو . ةعاطلاو ناييالاب

 ! لحن ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ليبس نم نيئسحملا ىلع ام ©

 ليبنم مهتبتاعم ىلإ الو . . مثإ مهيلع سيلف يأ ال لمغ ال ةيفان : ام .اهل
 . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : نينسحملا ىلع . «مثإ) ىنعمب جرحه و

 , درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هّنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو

 ٠ أدتبم هنأل ًالح عوفرم ًاظفل رورجم : ليبس . دئاز فرح : نم . هتكرحو

 0 . رخؤم

 . عوفرم أدتيم : ةلالجلا ظفل هللا ةيفانئتسا : را : ميحر روفغ هللاو ©
 ' - كعن  ةفص :ميحر . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :روفغ .ةمضلاب ميظعتلل

 . ةمضلاب عوفرم ةلالجلا ظفلل ٍناث ربخ وأ روفغل

 أوو هكا اماميإآل كف ماها 0-00 هو و يس 220211
 © نيون يلا ازع عنالا طبت ذنبك

 .يفنلا ذيكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع : واولا : كوتأ ام اذا نيذلا ىلع الو ©

 وهو نمب رج لحم يف ختفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ىلع
 : هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ةقباشلا ةيآلا ىلع فاضم

 ا



 ااذإ) دعب اهعوقول ةدئاز : ام . ةمزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم
 ءاقتلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :كوتأ

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا

 ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو
 . ةفاضإلاب رج لحم يف «كوتأ»

 أب برصنم عراضم لعف : لمحت . ليلعتلل رج فرح ماللا : مهلمحتل ©

 بوجي هيف رتتسم ومسف : لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالصو ماللا دعب ةرمضم

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : ؛مه» و تنأ : هري
 . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا ذأ وب ليعقم
 ال لحم ال ةرمضملا ؛نأ» ةلص «مهلمحت» ةلمجو كوتأب قلعتم رورجملاو راجلاو
 ناديم ىلا مهاصياو مهلمحل باود مهيطعت نأ كيلإ نوبلطي : ىنعملاو
 . امهيطعت يأ» «مهلمحت» و .داهجلا

 ىلع ينبم ضام لعف : تلقو يأ : هيلع مكلمحأ ام دجأ ال تلق ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاثلا . كرحدللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 عراضم لعف : دجأ . ال لمع ال ةيفان : ال . لعاف عفر لحم يف حتفلا

 مسا : ام . انأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 بارعإ برعت : لمحأ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا ؛دجأ»

 مكلمحأ» ةلمجو مكلمحأب قلعتم رورجمو راج : هيلع . روكذلا عمج ةمالع
 لحم يف «هيلع مكلمحأ ام دجأ ال١ ةلمجلاو . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هيلع

 مكلمحأ ام دجأ ال تلقو ةيلعفلا ةلمجلاو - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن

 اهل لحم ال ةيضارتعالا ةلمجلاك ءازجلاو طرشلا نيب ةطسوتم وأ ةفوطعم» هيلع

 باوج ةلمجلاو . مكلمحت باود يدل سيل : ىنعملاو بارعإلا نم
 . هيلع مكلمحأ ام دجأ ال تلق : ليقف نيكاب اوجرخ مهام ليق هنأك راسفتسالا

 طرش باوج «اولوت» ةلمجو «اوتأ» بارعإ برعت . اوجرخ : ىنعمب : اولوق ©
 . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ 0003

 كك رب



 ' لحم يف :.اهدعب ةلمجلاو ..ةيلاح : واولا : عمدلا نم ضيفت مهنيعأو ©

 ' يتبم نييئاغلا ريمض : «مها و ؛ ةمسقلاب عوفرم ادم : نيعأ لاح بصن

 ١ . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ضيفت . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 لع يف «ضيفتا ةلجو . يه : هيدقت وج هيف رتسم ريمسف : لعاشلاو

 ' نمب رورجم مسا : عمدلا  ةينايب - رج فرح : : نم (مهنيعأ) ربخ عفر

 ' ريذقت زينمت بصن لحم يف «عمدلا نم» رورجملاو راجلاو ةرسكلا هرج ةمالعو
 ةضئاف ىنعمب «ضيفت» ةلمجو «اهعمد ضيفي) نم (غلبأ وهو ًاعمد ضيفت

 : لآ . ةحتفلاب بوصنم  هلجأل هل لوعفم : ًازحأ : اودجي آلآ ًانّزح ©
 : «ًاترح» ةبصانو : هلجأل هل لوعفم هنأ ىلع بصنلا هلحمو اودجي الثل يأ

 :ئنعمب ,زدقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اودجي الأ نوكي نأ زوجيو
 ١ «ل١9 و ثصان يردصم فرح «نأ» نم ةنوكم : ا ,٠ مهادجو مدع نم

 ' فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : اودجي . ال لمع ال ةيفان

 الو ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم. يف لصتم :ريمض : واولاو نونلا
 ١ . بارعإلا نم اه لحم ال ةيردصملا !نأ» » ةلص «اودجي

 .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نوقفني ام ©
 : .لخم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقفتي
 . .| لؤصوملا ىلا دئاعلاو ا لحم ال لوصوملا ةلص «نوققتي» ةلمجو لعاف عفر
 ىلع هنوقفني ام : ريدقتلا . هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم. فوذحم ريمض

 . داهجلا نيدايم ىلإ مهجورخ

 4 4 راس 2 2000 2 6 7

 اوؤكينأر وشر ةييفارغو فوكس رتل م 4"
 3 20 مهو لعد أَو نام صر ١

 لحن يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : ىلع .ة ةااب عوفرم أدتبم : ليبسلا . ةفرفكمو ةفاك : نإ : نيذلا ىلع ليبسلا امّنِإ ©
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 ةبتاعملاب ليبسلا امنا : ىنعمب . أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج

 . نيذلا ىلع وه

 يف لصتم ريمض : واولا . نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : كوتذأتسي ©

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم
 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةلمخلاو هب

 : مه . لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح : واولا : ءايذغأ مهو ©

 ربخ : ءاينغأ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض 1

 . ءالعفأ نزو ىلع فرصلا نم عونم هنأل نوئي ملو . ةمضلاب عوفرم «مه»

 ىلع ينبم ضام لعف : اوضر : فلاوخلا عم اونوكي نأب اوضر ©
 لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا حتفلا

 فرح : نأ . رج فرح ءابلا : ْنأِب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم صقان عراضم لعف : اونوكي . بصان يردصم
 .ةقراف فلألاو «نوكي» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا فذح

 «اونوكي» ربخب قلعتم ةبحاصملاو عاتجالا ىلع لدي ناكم فرظ :عم
 يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ» و . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم :فلاوخلا

 «فلاوخلا عم اونوكي» ةلمجو اوضرب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم

 يأ. ةيفانئتسا «اهدعي امو اوضر» ةلمجلاو . امل لحم ال ةيردصملاو ْنأ «ةلص

 اوضر : ليقف ؟ ءاينغا مهو اونذأتسا مهاب ام : ريدقتب لاؤسل ًاباوج ةعقاو
 . لاحترالا وأ داهجلا نع تافلختملا ءاسنلا يأ فلاوخلا ةلمج يف ماظتنالاب ْ

 ىلع ينبم ضام لعف : عبط . ةيفانثتسا : واولا : مهيولق ىلع هللا عبطو ©

 رورجملاو راجلاو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا

 ىلع ينبم نييئاغلا ريمض : «مه» و متخن يأ . عبطب قلعتم «ميبولق ىلع»

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 ىلع ينبم لصفنم عفر ريمض : مه . ةيفانتتسا ءافلا : نوملعي ال مهف ©
 برعت :نوملعي . ال لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عقر لحم يف نوكسلا

 كرا



 : فذحو «مهل ريخ عفر لحم يف «نوملعي ال» ةلمجو «نونذأتسي» بارعإ

 000 مدام ةبقاع نوملعي ال يأ . مولعم هنأل ًااصتخا «نوملعي ال) لوعفم

 2 1 0 مقر
 انأكدَم و انتل ا 2 1 ا

 0 1 6 رابح ني

 ن 22000 ماع

 . لصتم يمض : واولاو نوتلا توبب فرم عراضم لمذ: مكيلإ نورذتعي
 : . عمجلا ةمالع ميملاو نورذتعيب قلعتم رورجمو راج : مكْلا . لعاف عفر لحم يف

 ! هظرشل ضفاخخ نامزلا. نم ليقتسي ال فرظ : اذإ : ؛مهيلإ متعجر اذإ ©
 بنصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج ريغ طرش ةادأ هباوجب بوصنم
 ؛ عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متعجي . نورذتعيب
 | ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ئنبم لصتم ريمض : ءانلاو كرحتللا

 ريمض :.«مه) و متعجرب قلعتم رورجمو راج : مهيلإ .:روكذلا عمج ةمالع

 ! ريدقتل فوذحم طرشلا باوجو . ىلإب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا

 | لح يف مهبلا متعجر» ةلمجو . مكيلا نورذتعي مهيلإ متعجر اذإ يأ هانعم
 . ةفاضالاب رج

 . يحض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هرإو تفذحو نوكسلا ىلع ينم رصأ لعف : نق ©

 . تنأ هريدقت ًاناوجأ هيف رتتسم

 ةيهان : ال - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم ايف : ةلمجلا : اورذتعت ال«

 . :نونلا افذخ : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اؤرذتعت . ةمزاج
 . يرطعت الا: ىنعمب ٠ ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريم : واولا

 . ةيذاكلا ريذاملاب

- 

 هم

 هك را



 :هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب بوصنم
 نلف يأ روكذلا عمج ةمالع ميملاو نمؤنب قلعتم رورجمو راج : مكل .نحن

 و حتفلا لع ينبم ضام لعف : أبن . قيقحت فرح : دق: هللا انأين دق ©

 هللا . مدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض: :«ان»

 أل يناثلا «انأبنا» لوعفم فذحو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل
 . هيلع لدت ةيضيعبتلا (نم)

 . ضيعبتلل رج فرح «نم# و . انأبتب قلعتم رورجمو راج : مكرايخأ نم ©
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ؛«ضعبا» ىنعمب يأ

 ضعب انل هللا فشك دق :ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ةفاضإلاب

 . مكرابخأ

 نيسلا :ىريس . ةيفائئتسا : واولا : هلوسرو مكلمع هللا ىريسو ©

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىري  فيوست  لابقتنسا فرح
 : لمع . ةمضلاب ميظعتلل عوفزم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . رذعتلل فلألا

 لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلاو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم
 . ةفطاع : واولا : هلوسرو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف :لوسر

 . ًاضيأ مكلمع هلوسر ىريسو يأ ةفاضإلاب رج لحم

 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نودرت . ةفطاع : مث: نوُدرت مت»

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض : واولاو نونلا توبشب

 : بيغلا . نودرتب قلعتم رورجمو راج : ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ ©

 رورجم «بيغلا» ىلع واولاب ةفوطعم ةداهشلاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 . ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ توملاب نوعجرت مث : ىنعمب .اهلثم

 : لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىئبني . ةفطاع ءافلا : مكتّيْثيف ©

 ريمض : فاكلا . ةلالجخلا ظفل ىلإ دوعي وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 ل



 ا وكلا عج ل ميل هب لوهشم بصت لع يف ضلأ لع ينبم لصتم
 : . هللا ىريس لع ةفوطعم ةلمجلاو

 . ينبم لوصوم مسا : ام . ىئبنيب قلعتم رورجمو راج : نولمعت متنك امب ©
 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ءابلاب رج ,لحم يف نوكسلا ىلع

 ! لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاتلا ."كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال
 : باربعإ برعت : نولمعت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك١ مسا عفر

 | متنكلا ةلمجو «ناك١ ربخ بصن لحم يف «نولمعت» ةيلعفلا ةلمجلاو «نورذتعي»

 , فوذحم ريمض : لوصوملا ىلا دئاعلاو اهل لحم ال كوصؤملا ةلص «نولمعت

 . هنولمعت متنك اب : ريدقتلا . هب لوعفم هلل لحللا بيصنم

 ٍر اوضوعَأو 2هدع 7 21 ار ه1 و 1 7 4ك ه 2

72 

 : 6 ح سه اهسو وا رار د وو د 52
 35 وبس اك ارحم مهو دوليين

 لعف: نوفلحي فيوست  لابقتسا فرح : نيسلا : مكل هللاب نوفلحيس ©

 : : هللاب . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض :واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم
 . نوفلحيب قلعتم رورجتو راج : مكل . نوفلخيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج
0 

 ' هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذ | : مهبلإ متبيلقنا اذإ ©

 ' ريغ طرش ةادأ نوفلحيسب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هبارجب برصنم :
 ١ عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف ': بلقتا . ةمزاج
 ! ميملاو لعأف عفر لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض .: ءاثلا . كرحدلا
 , : «مهلاؤ . متبلقناب قلعتم رورجتو راج : مهبيلا . روكذلا عمج ةسالع
 : مهنلا متدع يأ «مهبلا متبلقنا» ةلمجو ىلإ رج لحم ف لصنملا نيبئاغلا ريمض

 : اذإ :! ريبقتب هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو ةفاضإلاب رج لحم يف

 . مكل هللاب نوفلحيسف مهلا متبلقنا
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 عراضم لعف : اوضرعت . ليلعتلل رج فرح : ماللا: مهنع اوضرعتل ©

 ريمض : واولا . نوئلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم
 قلععم رورجو راج : مهنع . ةقزاف فلألاو لعاف عر لحم يف لصعم

 «نأ» و نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و اوضرعتب

 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا
 : ىنعمب اه لح ال ةيردصملا هند ةلص «مهنع اوضرعت» ةلجو . نوفلحمي

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوضرعأ . ةيئاننتسا : ءافلا : مهنع اوضرعاف ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم ّنأل نونلا
 . تبرعأ : مهنع . ةقراف فلألاو لعاف

 ريمض : 'مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: سجر مِهّنِإ ©

 «نإ» ربخ : سجر ؛نإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 .' ةمضلاب عوفرم

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم : ىوأم . ةفطاع : واولا : منهج مهاوأمو ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض : «مه» و رذعتلل فلألا ىلع
 نم عونمم هنأل نونت مو ةمضلاب عوفرم أدعبملا ربخ : منهج . ةفاضإلاب

 . منهج ةرخآلا يف مهاوأمو يأ ثنؤم ةفرعم مسا اهنأل فرصلا

 بوصنم - هلجأل - هل لوعفم : ءازج : نويسكي اوناك امي ًءارزج ©

 مسا «ام» و ءازجب قلعتم رورجمو راج : اهب : مهل ءازج يأ . ةحتفلاب

 صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 عفر لح يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 ةلمجلا «نوفلحي» بارعإ برعت : نوبسكي . ةقراف فلألاو «ناك١ مسا

 ةلص «نويسكي اوناك ةلمجو «ناك» ربخ بصن لحم يف «نوبسكي# ةيلعفلا
 . اه لحم ال لوصوملا

 ب 8566
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 اوم سوم ر

 . َنيقيشاموَْلاَنع

 يضرم كل وشلل بارصإ برست: مهنع اوضرتل مكل نوفلحي ©
 : | . ةقباسلا ةميركلا ةبآلا يف ةدراولا !مهنع

 ' :اوضرت . مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانثتسا : ءاغلا : مهنع اوضرت ْنِإف ©
 : :'واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف

 . قلتم رورجمو راج : مهنع . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 طرش بارج : ةلمجلا : نيقسافلا موقلا نع :ىضري ال هللا نِإف ©
 : َّنِإ طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : نإف . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج
 : ميظعتلل بوصنم «نإ) مسا : هللا . لعفلاب هبشم دليكوتو بصن فرح

 : ةمنغلاب عوفرم عراضم لعف ؛ ىضري .ا لمع ال ةيفان : ال . ةحتفلاب

 . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض : لعافلاو رذعلل فلألا ىلع ةردقملا
 موقلل - تعن - ةفص : نيقسافلا . ىضريب قلعتم رورجتو راج : موقلا نع

 , نع :ضوع نونلاو ملس ركذم عمج اهنأل ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم
 ١ لخم يف «نيقسافلا موقلا نع ىضري ال' ةيلعفلا ةلمجلاو هتكرحو درفملا نيونت

 . ظنِإ) ريخ عفر
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 هال[ ورح وكيل اردَجَأ 100 مَ 0 4/

 « يطور
 ' مهو . ةمضلاب عوفرم أدتبم : بارمألا : ًاقافثو ًارفك دشأ بارعألا ©

 ' نم عونمم هّنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ ::دشأ . ةيدابلا لهأ

 اللا



 : ًاقافنو . ةحتفلاب بوصنم زييمت : ًارفك . «لعفأ» نزو ىلع فرصلا
 نم ًاقافنو ًارفك دشأ يأ . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «ًارفك» ىلع واولاب ةفوطعم
 . ةلسلاو باتكلا ةفرعمب مهلهجو مهئافحجل رضحلا لهأ

 اهلثم ةعوفرم «دشأ» ىلع : واولاب ةفوطعم : ردجأو : اوملعب الآ ردجأو ©

 و بصنو ةيردصم فرح «ْنأ» نم ةنوكم : الأ .سانلا ردجأ يأ . ةمضلاب

 : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : اوملعي . امل لمع ال ةيفان «ال»

 «ْنأ» و . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا فذح

 ىنعمبو اوملعي الأب : يأ ردّقم فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو

 رورجملاو راجلاو لوصألاو عئارشلا نم هلوسر ىلع هللا لزنأ ام دودح لهجب

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : لزنأ ام دودح ©

 ىلا دئاعلاو لوصوملا ةلص «لزنأ» ةلمجو ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا

 . هلزنأ ام : ريدقتلا هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ

 ىلع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل : هلوسر ىلع هللا ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاه لاو لزنأب قلعتم رورجيو راج : هلوسر ْ

 ميظعتلل عرفرم أدتبم : هللا . ةيفانئتسا : واولا : ميكح ميلع كباو ©

 . ةمضلاب ناعوفرم أدتبملل ناربخ : ميكح ميلع .ةمضلاب

 ريو دارك ترسو معمق فام ديرو
: 2 5-3 

 9 ةيطايسمأو قل 000

 رورجمو راج : بارعألا نم . ةفطاع : واولا : ذختي نم بارعألا نمو ©

 مسا : نم. يبرعلا سنجلا ال ةيدابلا لهأ بارعألاب دارملاو مدقم ربخب قلعتم

 ا”"الا#]



 ؛ ١ هذختي» ةلجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض :لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 0 . اهل لع ال لوصوملا ةلص

 ' بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: ًامرغم قفني ام ©
 نم بارعألا نمو ىنعمب «ذختيا بارعا برعت : قفني . لوأ هب لوعضم
 | ةحتفلاب بوصنم ذختيل ٍناث هب لوعفم : ًامرغم .٠ هللا ليبس يف هلذبي ام ذختي
 ! بوصنم فوذحم ريمض ؛ لوصوملا ىلا دئاعلاو ًانارسخو هيلع ةمارغ : ىئنعمب
 ْ . هقفني ام : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا

 ؛ «ذختي» ىلع : واولاب ةفرطعم : صبرتيو : شاودلا مكب صّبرتيو «
 عمج ةمالع ميملاو صرتيب قلعتم رورجمو راج : مكب :. اهبارعإ برعتو

 , يأ ةحتفإاب بوصنم هب لوعفم : رئاودلا . عابشالل مْضلاب تكرح روكذلا
 0 . ثراوكلا يأ : نمزلا رئاود

 ' ديفت بارعالا نم اهل لحم آل ةيضارتعا ةلمجلا : ءوسلا ةرئاد مهيلع ©
 : ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض : «مه» و . زج فرج ىلع: : مهيلع . ءاعدلا

 ' أدتبم : ةرئاد . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 ْ . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءوسلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانئتسا : اولا : ميلع عيمس لاو ©

 00 . ةمضلاب ناعوفرم أدتبملل ناريخ : ميلع عيمس .ةمضلاب

 وو 10 1
 0 مجد روفغدلل نإ و مح

 ' روزجمو راج : بارعألا نم . ةفطاع : ا بارعألا نمو ©

 د ل؟



 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نمؤي .رخؤم
 . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص :اهالت امو نمؤي ةلمجو .ره ةريدقت

 واولا : مويلاو . نمؤيب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : رخآلا مويلاو للاب ©
 - تعن  ةفص : رخآلا . ةرسكلا هرج ةمالعو ءابلاب رورجم : مويلا . ةفطاع 1

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو اهلثم رورجم مويلل

 . اهبارعإ برعتو «نمؤي ىلع واولاب ةففطعم : ذختيو : قفذي ام ذختبو ©
 برعت : قفثي .هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام

 .قفني ام ريدقتلاو هب لوعفم هنأل الحم بوصنم ريمض دئاغلاو ؛ذختي) بارعإ
 نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم ذختيل ِناث هب لوعفم : تابرق : هللا دفع تايرق ©

 . هللا ىلإ برقتي ام يأ ةبرق عمج يهو ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا

 فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو تابرقب قلعتم ناكم فرظ : دنع

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلإ

 يأ اهبارعإ برعتو «تابرق» ىلع ةفوطعم : تاولص : لوسرلا تاولصو ©
 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : لوسرلا . لوسرلا تاوعدل ةليسو

 . معن ىنعمب  حاتفتسا  قيقحتو هيبنت فرح : الأ : مهل ةيرق اهّنِإ الأ ©:
 ىلع ينبم لصتم ريمض هاه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرخ :َّنإ
 راج : مهل .ةمضلاب عوفرم اهريخ : ةبرق .«ْنإ» مسا بصن لح يف نوكسلا
 . اهنم ةفوذحم ةفصب وأ ةبرقب قلعتم رورجمو

 -فيوست  لابقتسا فرح: نيسلا : هتمحر يف هللا مهلخديس ©:

 ريمض «مه١ و ةمضلاب عوفرم عراضم لعق : لخدي . بيرقلا لبقتسملل

 مضلاب ميملا كرحو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا

 لصتم ريمض : ءاهلاو . مهلخديب قلعتم رورجيو راج : هتنحر يف . عابشالل
 عوفرم لعاف «هللا» ةلالجلا ظفلو ةفاضإلاب رج لجم يف رسكلا ىلع ينبم

 :هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح فرح :َّنإ : ميحر روفغ هللا نإ ©
 .ةمضلاب ناعوفرم اهاربخ :ميحر روفغ .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم َّنِإ مسا

 ا وراس



 موب داو راصخلاَو نيم 220 ضتلو ١
 م اق 1 لول وعسر 2 ا .

 فتك يدع 420 تلو صو
 0 يلو انوع 2 5 ان يف يي او كا 0

 ' :نوقباسلا . ةيفانئتسا : واولا : نيرحاهملا نم نؤلوألا نوقياسلاو ©
 !درغملا نيوثت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم أدتبم
 نم“ واولاب اهلثم ةعوفرم «نوقباسللا  تعن  ةفغص : نولوألا .ةركتلا
 0 رورجم «نوقباسلا» . نم ةفوذحم لاحب قلعتم زورجمو راج : نيرجاهلملا

 ١ . هتكرحو درفملا نيونت نع ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ْ

 نم» لع ؤاولاب ةفرطعم : راصنألا نمو يأ : نيذلاو راصنألاو ©
 . ةفطاع ؤاولا . ةرسكلا مسالا رج ةمالعو . اهبازعإ ثرعتو «!نيرجامهملا

 'رورجم ىلع فوطعم هنأل زج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصصوم مسا : نيذلا
 ! . «نوقباسلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو

 أ بارعالا نم ا لحال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : ناسحاب مهوعبا ©
 ' ريمض واولا . ةنعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :

 بلاسم بصل لع ف نيباغلا يمض ةبها و لعام لع يف لصتما
 :ش . نيضار يأ . ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ناسحاب

 0 «نوقباسلا» :أدتبملل ريخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهنع هللا يضر«

 . ةمضلاب عوفرم لعاف: ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : يضر
  نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و يضرب قلعتم رورجتو راج : مهنع
 ْ . نعب رج لح يف

 . رهإظلا مضلا ىلع ينبم ضام لعف : . ةفطاع واولا : هئع اوضرو ©

  لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ٠ 0 ءاقتلال ةفوذحملا ءايلا ىلع

 !1 . اوضرب قلعتم رورجمو راج :: هنع . ةقراف فلألاو

 دلال[ #١



 اهبارعإ برعتو «مهنع هللا يضر» ىلع واولاب ةفوطعم : ةلمجلا : مهل ّدعأو ©
 . هناحبس هيلا دوعي وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض (دعأ» لعافو

 ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تانج : راهثالا اهتحت يرسجت تانج ©

 عراضم لعف : يرجت . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةححفلا نم ًالدب

 قلعتم بوصنم ناكم فرظ : تحت . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 (اه) و . اهتحت ةنئاك راهنألا يرجت يأ : راهنألا نم . لاحب وأ يرجتب
 لعاف : رابتألا . ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ةفص بصن لحم يف اراهنألا اهتحت يرجت» ةيلعفلا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم

 . تانحخل - تعن -

 ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم لاح : نيدلاخ : ًاديأ اهيف نيدلاخ ©
 :ًادبأ نيدلاخب قلعتم رورجمو راج : اهيف . درفملا نيونت نع ضوع تونلاو
 .رارمتسالا ىلع لديو لبقتسملا يف ديكأتلل ةحتفلاب بوصنم نامز فرظ

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : ميظعلا زوفلا كلذ ©

 وه هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ : زوفلا . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا .أدتبم

 ةمضلاب اهلثم ةعوفرم زوفلل - تعن  ةفص : ميظعلا . ةمضلاب عوفرم
 . «كلذ» ربخ عفر لحم يف ؟ميظعلا زوفلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو

 م 2 4و 22

 ودرس رهان دو هوي اوك لا مارح ١١

 وع 706 2 1 مال قاَنببالَع

 مطيركعلإ
 رج فرح «نم١ نم ةنوكم : نمت : ةفطاع واولا : مكلوح نممو ©

 ينبم لوصوم مسا «ْنَما و ميملا ددشف نونلا تفذحو نمب تمغدأ ضيعبتلل

 . ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ : لوح . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

 دله



 . مدقم ربخ عفر لح يف ؛مكلوح نما ةلمجلا ةبشو روكذلا عم
 . مكلوح اوفتلا : ريدقتب ةفوذحمع ةلصب قلعتم «مكلوح» ةلمجلا

 ل لاحب قلعتم رورجمو راج : نوقفانم.بارعألا نم ©

 !ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم رخؤم أدتبم. : نوقفانم «نم»
 ا ا 1 '.. درفملا نيونت نع

 : ةئياملا .رورجيو راج : لهأ نم .ةفطاع واولا : :ةئيدملا لهأ نمو ©
 أدتبلا ريخ ىلع فوطعم عفر لحم يف ةلمجلا هبشو ةرسكلاب زورجم هيلا فاضم

 . ةنيدملا لهأ ضعبو يأ . اهبارعا برعيو «مكلوح نمت

 منفلا لع ينبم ضام لعف : اوبر يأ :اودرم : قافنلا ىلع اودرم ©

 .فلألاو لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 . عفر ؛لحم يف ةاودرم» ةلمجو اودرمب قلعتم رورجبو راج : قافتلا ىلع . ةقراف

 'نوكت وأ : هربخ لع فؤطعمب هنيبو اهنيب لصف نوقفانملتعن ةفص
 نمؤ» ةلمجلا هبش نوكي يأ هّلحم ةفصلا تلحو فوذحم فوصومل ةفص ةلمجلا

 ! موق: ؛«ةنيدملا لهأ نمو» ةلمج ررق اذإ ربخلاو ًادتبملا ىلع ًاقوطعم «ةنيدملا لهأ
 لح يف ةلاخلا هذه يف «اودرم» ةلمج نوكتف رخؤملا أدتبملا فذحب يأ : اودرم

 : . فوذحم فوصومل ةفص عفر

 .ةمضلاب عيفرم عياتم لعف : ملعت ٠ اه لمع ال ةيفان : ال: مهملعت ال ©

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و تنأ هريدقت ًاناوج هيف 'رتتسم ريمض لعافلاو

 .فوذحم أدبتيم ربخ' عفر لحم يف ةلمجلاو هب. لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 دعي ؟موق» نم لاح بصت لع يف ةلمسملا نركت نأ زوو تنأ : ءريدقت

 . ةعفصو

 عقر لح يف مضلا لع ينبم لصفتم عفر ريض : نحن : مهمات نحن ©
 ؛ًايوجو هيف'رتتسم ريمض اهلعافو «مهملعت» بارعإ برعت : مهملعت .

 ١ ! «نحن» ربخ عفر لحم يف مهملعن» ةيلعفلا ةلمجلاو . نحن :هريدقت

 :ديفيا - فيوستلا - بيرقلل لابقتسا فرح : نيسلا : نيترم مهيذعتس ©
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 بئان «نيباذعا ىنعمب نيترم «مهملعن» بارعإ برعت : مهبذعن . دنيكوتلا
 نونلاو ىتثم هنأل ءايلاب بوصنم ددعلا نايبل  ردصملا  قلطملا لوعفملا نع
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيوتتلا نع ضوع

 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نودري . ةفطاع : مث : نودري مث ©

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
  تعل  ةفص : ميظع : نودريب قلعتم رورجمو راج : ميظع باذع ىلإ ©

 . ةنونملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم باذعل

 1 هيوصص ور

 أ هايبر وادي ص المعاول مزيف ذي افرءادولَو ٠١١
 © يروح مكي

 ًادتبملا ريبخ : نورمخآ . ةفطاع : :٠ مهبوتذب اوفرتعا نورخآو ©

 لاسركلم عج هل الب عوفرم : ةورصأ اجي الهو . ريدشت فرذع

 : اوفرتعا . فرصلا نم عونمت هدرفم ْنَأل درفملا ةكرح نع ضوع نونساو
 يف لصتم ريمض : واولا . ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضامم لعف

 و . اوفرتعاب قلعتم رورجمو راج : بونذب . ةقراف فلألاو لعاف غفر لحم
 نوكت نأ زوجيو ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مُه»

 ةميركلا ةيآلا يف «أدتبملا» . «نوقفانم» ىلع واولاب ةفوطعم «نورخآو»

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «اوفرتعا» ةيلعفلا ةلمجلاو .ةقباسلا

 : المع. «اوفرتعا» بارعإ برعت : اوطلخ : ًاحلاص المع اوطلخ ©

 . ةحتفلاب ةبوصنم ًالمعل ةفص : ًاحلاص . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 نونت ملو . اهبارعإ برعتو «(ًاحلاص المع واولاب ةفرطعم : اديس رخآو ٠

 . لعفأ نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنأل ؟رخآ»
 :ةلالجلا ظفل هللا . صقان ضام لعف: ىسع : مهيلع بوتي نأ هللا ىسع ©

 . بصنو ةيردصم فرح : نأ . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «ىسعاو مسا

 لال #



 ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : بوت

 !؟مهل و .''بوتيب قلعتم رورجيو راج : مهيلع . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 'امو ةيردصملا «نأ)و . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض

 ' ةلض :(مهيلع بوتي# .ةلمجو «ىسع» ربخ بصن لحم يف ردبصم ليوأتب اهدعب
 ”تاداهتجا: كانهو «ىسعا ربخن ريدقتل ةبسنلاب ءارآلا دحأ اذه اهل لحم ال «نأ»

 ' هب ربي ال ردصملا نأل زوجي ال ريدقتلا اذه نأ اهنم ريدقتلا اذه لوح ةديدع

 ' تاليوأت ةدع ىلإ ةاحنلا نم ةعومجم أحل كلذلو ةبوت هللا لاقي الف تاذلا دهع

 1 .رداصملا ضعب هركذ ام بسح ةدئافلا: ةيغب اهنم مسق ىلإ قرطتن

 ' اذهبو رمأ .: .هريدقت فوذحم فاضم نع بان هيلا فاضم:: ةلالجلا ظفل ١
 ١ . مهيلع ةيوت هللا رمأ ىسع : ريدقتلا حبصي

 : هريدقت فوذحم فاضم نع بان هيلا فاضم ؛ةبوتا لوؤملا ردصملا - ؟

 : . مهيلع ةبوت ىسع : ريدقتلا حبصي اذهبو بحاص

 نم لاتشا لدب : لوؤملا ردصملاو «برق» ىنعمب مزال لعف : ىسع
 ' . هتبوت هللا برق يأ هتبوت هللا ىنسع : ريدقتلاو «ىسع» لعاف

 «نأ) لبق ةفوذحم رج فرح «نم» كانهو مات مزال لعف : ىكتسع د

 :نم هللا برق يأ . مهيلع بوتي نأ نم هللا ىسع ريدقتلاو .ةيردصملا

 ْ . مهيلع ةبوتلا
 ' مسا نم لاهتشا لدب : لوؤملا ردصملاو صقان ضام لعف : ىسع

 , هللا ىسع :: ريدقتلاو . اهربخو «ىسع) مسا دسم دس لدبي وهو (ىسعا

 «نيأزبجلا :دّسم دس دق هللا ةبوت» نوكيو . هللا ةبوت ىسع يأ . هتبوت

 . ,يأ» رفاسم كنأ تملع : انلوق يفف نيلوعفملا لوؤملا ردصملا رسي امك

 : . كرفس تملع

 ؛ . ليوأتل ًاليوأت نوكيف قتشملا ردصملا لوؤم : وهف ماشه نبا يأر امأ

 . مهيلع ًابئان هللا ىسع يأ .ةبوت هللا ىسع :يأ بوتي نأ هللا ىسع» يأ

 هن مسا.: هللا . لعفلاب ديكوتو بصن فرح : نإ : ميحر روفغ .هللا نإ ©
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 يرصد 121 هن ول هكا يلين 13 2

 عم يو 2

 يلع ميكب هنأ هناك
 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ذحت : ةقدص مهلاومأ نم ذخ «©'

 . دخيب قلعتم رورجمو راج : لاومأ نم .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 رج لح يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و مهلومأ ضعب يأ . ضيعبتلل «نم» و

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةقدص . ةفاضالاب

 لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : مهرهطت : اهب مهيكزتو مهرهطت ©
 يه. : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض وأ تنأ هريدقن ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 دقو «ةقدصلا) يأ . بئاغلا ثنؤملل وأ بطاخملل دوعت ةلمجلا يف ءانتلا نآل

 هب ًادوصقم سيل هنوكل «ذخ» وهو بلطب ًاقوبسم ناك ْنِإ و 'رهطت» لعنفلا عفر
 ةقدص مهلومأ نم ذخ : ديرأ اناو مهرهطت ةقدص مهنم ذخأت ْنِإ ىنعم

 ةفوطعم : مهيكرتو .ةقدصل ةفص بصن لت يف امهرهطت» ةلمجف .:ةرهطم

 ةردقملا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو . اهبارعا برعتو «؛مهرهطت» ىلع واولاب

 . مهيكزتب قلعتم رورجمو راج : اهب . لقثلل ءايلا ىلع

 اهبارعإ برعتو «ذحخ# ىلع واولاب ةفوطعم ٌعداو يأ : لصو : مهيلع لّصو ©
 قلغتم رورجيو راج : مهيلع .  ةلعلا فرح  هرخآ فذح ىلع ينبم لعفلاو

 . ىلعب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . ّلصب
 انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مهل نكس كتالص ْنِإ »

 فاكلاو كءاعد يأ . ةحتفلاب بوصنم «ّنإ» مسا : كتالص . ليلعتلا

 «نإ) ري : نكس . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : محل . ؛ةئينأمط» ىنعمب ةمضلاب عوفرم
 . نكس نم

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانئتسا واولا : ميلع عيمس لاو ©

 . ةمضلاب ناعوفرم أدتبملل ناريخ : ميلع عيمس |
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 ةلئاو دققت لو رعت ةبشا ]بير هلا ٠١
 © دياب

 ايفل ,.فرحل : ى .ريرقتلا هانعمو ًاظفل ةفل ماهفتسا فلأ : فأل : اوملعب ملأ ©

 . نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوتملعي .بلقو مزجو

 . 'ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 : . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ّنأ : ةيوتلا لبقي وه هللا َّنأ .
 ,ىلع ينبم لصفنم ريمض وه . ةحتفلاب ميظعتلل بوضنم «ْنأ» مسا : هللا

 نوكي:نأ زوجيو . صيصختلا ديفي ةلالجلا ظفلل دينكوت بصن لحم .يف حتسفلا
 :عراضم لعف : لبقي . بارعإلا نم اه لحم ال داع فرخ وأ لصف ريمض

 : ةيؤتلا . وه هريدقت ًااوج هيف رتتشم ريمض لعافلاو : ةمضلاب عوفرم

 اهمسإ عم نأ ..ْنأ ربخ عفر لحم يف ؛ةبوتلا لبقي» ةلمجو : ةحتفلاب بوصنم
 . (اوملعيا يلوعفم دسم دس ردنصم ليوأتب اهربخو

 'ىنعمب . لبقيب قلعتم رورجبو راج : تاقدصلا ذخأيو هدايع نع ©

 اذخأيو ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو هتدابع

 ةمالعو اهبارعإ برعتو «ةبوتلا لبقي» ىلع واولاب «تاقدنصلا» عم ةفوطعم
 ثنؤملا عمجتب قحلم هنأل ةحتفلا نم الدب ةرسكلا «تاقدضلا» لوعفملا بصن

 ٠ ١ ٍْ . ملاسلا

 ,للع.ةفوطعم : وه هللا نأ . ةفطاع واولا : ميحرلا باوتلا وه هللا نأو ©
 ناريبخ : محرلا باوتلا . اهبارعإ برعتو ديكأتلل تررك دقو ؛وه هللا نأ)

 0 . ةمضلاب ناعوفرم ْنأل
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 لسير اسال ةدكئك ةاعيش اواو ٠
 8 نويت محام : جيتا بارع

 هواو تقذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق . ةيفانئتسا واولا : لقو ©
 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقدلال

 ّنأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : متئش ام اولمسعا مه لقو يأ : اولمعا ©

 ا لوس ب ارحم صن لع يف : ةلمجلو . هاف فأل

 لبقتسملل لابقتسا فرح : نيسلا . ةيفانثتسا : ءافلا : مكلمع هللا ىريسف ©
 هللا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىري .بيرقلا
 بوصنم هب لوعفم : لمع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل
 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا . ةحتفلاب

 . ريذحتو مه ديعو ةغيصب ةلمجلاو روكذلا عمج ةمالع

 عوفرم لعاف :هلوسر . ةفطاع واولا : هلوسرو : نونمؤملاو هلوسرو ©:
 ىريسو يأ ةفاضإلاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاح لاو ةمسفلاب

 اهنأل واولاب ةعوفرم «هلوسر» ىلع واولاب ةفوطعم نونمؤملاو .هلوسرو مكلمع
 . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نوئلاو ماس ركذم عمج

 عراضم لعف : نودرت . تبرعأ : نيسلا . ةفطاع : واولا : نودرتسو ©

 بئان عفر لحع يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم
 . توملا دعب نوعجرتسو يأ . لعاف

 : بيغلا : نودرتب ىلعتم رورجمو راج : ةداهشلاو بدغلا ملاع ىلإ ©

 ةرورجم «بيغلا» ىلع واولاب ةفوطعم ةداهشلاو ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم 1
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 :ةمضلاب عوفرم عياضم لعف : ءيبني . ةفطاع : ءانفلا : امي مكئيثيف ©

 ' , لضتم ريمض : فاكلاو . وه : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 راج : اب .روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 1 . رج لحم يف لوصوم مسا ؛اما و ءيبئيب قلعتم رورجمو

 :ضام لعف : متنك . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : نولمعت متنك ©

 لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان

 :نولمعت .روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم :يف مضلا ىلع ينبم

 ' لعاف عفر .لحت يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عرابضم لعف
 ' لوصوملا ىلا دئاعلاو «ناك» ربخ بصن لحم يف (نولمعت» ةيلعفلا ةلمجلاو

 و . هنولمعت : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملاب بوصنم فوذحم ريمض

 نإ ::.ريدقتب . ردقم طرش باوج يف ةعقاو «ىريسف# يف ءافلا نوكت نأ

 ماد هطص وياكم هلْؤباكإ مارت نوملََو "٠١
 # يلع

 , : هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ : نورخآ . ةفطاع وارلا : نوجرم نورخآو ©

 ةكرحأ نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفزم : نورخآ كانه
 . نوأجرم يأ اهلثم ةعوفرم نورخآل تعن  ةفصإ : نَوَجْرَم . درفملا

 :«نوجرم)و . نيفلختملا نم نورخآو :ىنعمب أدتبم «نورخآ» برعت نأ زرجيو
 0 . نورخؤم يأ «نورخآ» ريخ

 'ليصقت فرح : امإ : فرحلاو . نوجرمب قلعتم رورحبو :راج : امإ هللا رمأل ©

 !فاضم : :ةلالجلا ظفل «هللاو» . ليصفتلل ال رييختلل انه :يهو .. اهل لمع ال

 ْ . ةرسكلاب .ميظعتلل رورجم هيلا

 هريذقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مهيذعي ©
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 امِإ) بارعا برعتو «مهبذعي امإ» ىلع واولاب ةفوطعم : مهيلع بوتي 86 3

 يف لصتم ريمض «مه» و . بوتيب قلعتم رورجيو راج : مهيلع :

 : لعب رج لع

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : هللا . ةيفانثكتسا : ارلا : ميكح ميلع هللاو ©

 : ضب ناعوف م ةلالحجلا فال نام : ميكح ميلع

 نيمو أَوِ رْفُكَواَرارضادم اوفر ل

 7 ادلب وسر همآَيَراَع ُنعِلاََصْنإَو

 ©  َنْوْدَك دهني اويل

 ىلع ينبم لوصوم مسا: نيذلا . ةفطاع واولا : ًادجسم اوذختا: نيذلاو ©
 ةدراولا «نوجرم نورخآ» ىلع فوطعم فوذحم هربخ أدتبم عفر لحم يف حتفلا

 ىلع ينبم ضام لعف : اوذختا .نيذلا كانهو يأ ةقباسلا ةنميركلا ةبآلا يف

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 اوذختا» ةلمجو ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادجسم . ةقراف فلألاو

 . بارعإلا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ًادجسم

 بوصنم اوذحتال نا هب لوعفم : ًارارض : ًاقيرفتو ًارفكو ًارارض ©

 مهئاوخال ةراضم : ىنعمب ًاقلطم ًالوعفم وأ ًالاح نوكت نا زوجيو ةحتفلاب
 اهلثم نابرعتو «ًارارض» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ًاقيرفتو ًارفكو

 نينمؤملا . ًاقيرفتب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيذمؤملا نيب ©

 .درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب رورجم هيلا فاضم

 برعتو «ًارارض) ىلع واولاب ةفوطعم : ًاداصرإو : براح نمل ًاداصرإو .

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم لجأل ىنعمب فرح : ماللا . اهبارعإ
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 لعف .: براح ردقملا فاضملا رورجملا مسالا فذح كلقو ةفاضالاب رج لحم يف

 ةلمجو . وبه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 قلعتتم ؛«لجأل) رورجملاو راجلاو . امل لحم ال لوصوملا ةلص «براح»

 : . ًاداصراب

 ا :لبق .رج فرح نم : لبق نم ©

 0 . فلختلاب الؤه قفا نأ لبق نم

 , ىلع.ينبم عراضم لعف : َنفلحي .ديكأتلا مال ماللا . ةفطاع وارلا : ٌنفلحيلو-©
 ' اهئاقنلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال نونلا فذح

 ' لحم: ال ةليقثلا ديكوتلا نونو لعاف عفر لحم يف ةليقثلا ديكؤتلا نون عم ةنكاس
 0 ْ . اه

 نوكسلا ىلع ينيم ضام لعف :اندرأ . «ام» ةلماع ريغ ةيفان : نإ : الإ اندرأ ْنإ ©

 الإ . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان» و انب هلاصتال
 مدقلا باوج ةلمجلاو دجسملا اذه ءانبب اندرأ ام يأ . اه لمع ال رصح ةادأ

 ةحفلاب يوصنم : ىنسحلا ةلعفلا ريدقتب .هب لوعفملا نع ةيئان ةفص : ىخسحلا ©

 . نسحألا ثنّوم يهو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 . ميظعتلل عوفرم ًأدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا واولا : دهشب لاو ©

 , هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : دهشي . ةمضلاب
 .ًادتبملا ربت عفر لحم يف (دهشيل ةلمجو . هناحبس هيلا دوغي وه هريدقت ًاناوج

 يمض ؛مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نوبذاكل مُهّنِإ ©
 ! دييكوتلا مال ماللا «نإ») مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا
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 ابوك 6

 نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «ْنإ) ربخ :نوبذاك . ةقلحتملا

 فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو 4ْنِإاو . درفملا نيونت نع ضوع
 . مهبذك ىلع - علطي يأ  دهشي هللاو : ىنعمب ردقم رج

 دفعتو ريو ونكت دس ع ر زم هش رك 07 الك“ اسك 03
 »ترطب اواي لوف هر تار وكلا د تاس سو جاع

 الب موزجم عراضم لعف : مقت . ةمزاج ةيهان : ال: ًادبأ هيف مقت ال ©

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقنلال هواو تفذحو هرخآ نوكس همزج ةضمالعو

 فرظ : ًادبأ .٠ مسقتب قلعتم رورجمو راج : هيف ٠ تنأ هريدقت ًابوجو رتثسم

 ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم رارمتسالا ىلع لدي لبقتسملا يف ديكاتلل نامز

 . ةفاضالا نع هعاطقنال ةنونملا ةحتفلا هبصن ةمالعو

 اهاتعم اهل لمع ال ءادتبالا مال ماللا : ىوقتلا ىلع سسأ دجسملا ©

 ينبم ضام لعف : ٌسسأ . ةمضلاب عوفرم أدتيم : دجسم .ديكوتلا
 .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل
 ةردقملا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو سسأب قلعتم رورجمو راج :ىوقتلا ىلع
 . دجسمل ةفص عفر لحم يف «ىوقنلا ىلع سسأ» ةلمجو رذعتلل فلألا ىلع

 هيلا فاضم : موي . سسأب قلعتم رورجمو راج : ّقحأ موب لوأ نم ©

 نم عونمم هّنأل نوني مو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ :قحأ .ةرسكلاب رورجم
 : ىنعمبو ةياغلا ءادتبال : نمو . ليضفت ةغيص «لعفأ» نزو ىلع فرصلا

 . موي وأ ذنم

 عراضم لعف : موقت . بصان يردصم فرح : نأ: هيف موقت نأ ©

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا : هبصن ةمالعو ْنأب بوصنم

 يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ» و موقتب قلعتم رورجيو راج : هيف . تنأ

 «ْنأ١ ةلص «هيف موقت» ةلمجو . هيف ةماقإلاب قحأ ريدقتب ردقم فرحب رج لحم



 . بارعإلا نِم اه لحم ال ةيردصملا

 ةيناث ةغص عفر لحم يف : ةلمجلا : اورهطقي نأ نوبحي لاجر هيف ©
 . رجتؤم أدتبم : لاجر . مدقم ربخب قلعتم رورجو راج : هيف . دجسمل

 ' ريمْنَض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبحي . ةمضلاب عوفرم
 ! لاجرل ةفص عفر لح يف ؛اهدعب امو نوبحي» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصقم

 ةمالعو ّْنأِب بوصنم عراضم لعف : اورهطتي . بصان يزذصم فرح : نأ

 .ةقراف فلألاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح : ةبصن
 . نوبحيل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ» و

 عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا ةيفانثتسا : واولا : نيرهطملا بحب هللاو ©
 , رقّتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بحي ٠ ةمضلاب ميظعتلل

 نيرهطتملا يأ : نيرهطملا : ةلالحجلا ظفل ىلع دوعي وه هريدقت ازاوج هيف
 ٠ نزنلاو ملام ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : ءاطلا يف ءاتلا تمغدأ
 ريخ عقر لش يف ؟نيرسهطلا بيل ةلجو هتكرحي درشلا نيرنت نع ضرع
 ا : , أدتبملا

 سس ئمكرَح ٍنوضيَو هم عوعَس عكئبَسساْنَفَأ 4 ٠١ 2 0 1-7 7 8
 .رفاعجئيلا هلو ذكيا كفرراعي 110 7
0 
 © َنيِلظل

 مما : نم ؛هنييزتا ةدئاز ءافلا . اهل لحم ال ماهفتسا فرح : ةزمحلا : نمفأ ©
 ّْ . أدتبم عقر لحم يف نوكسلا ىلع يثبم ؛يذلا» ىنعمب لوصوم

 نضام لغف : سسأ ٠ ال لمع ال لوصوملا ةلص' : ةلمجلا :. هتاينب سّسأ ©
 لوعفم ": هناينب ."وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
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 : ىوقت . سسأب قلعتم رورجمو راج : ناوضرو هللا نم ىوقت ىلع ©

 نونت لو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ىلعب رورجم مسا

 ىركذ . . نأش كلذ يف اهنأش ثنّوم يعابر مسا اهنأل  ةركن اهتوك  ةملكلا

 : ناوضرو . ىوقتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا نم . ىوجن ..

 . هنم ناوضرو : ريدقتب ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم «ىوقت» ىلع واولاب ةفوطعم :

 ةمضلاب عوفرم «نم» ربخ : ريخ : افش ىلع هناينب 'سّسأ نم مآ ريخ ©

 فرح : مأ . حصفأ اهنود نم اهنأل ةزمهلا تفذح (ريخأ«“ ةملكلا لصأو

 ةفوطعم «مأ» دعب ةلمجلا . ماهفتسا ةزمهب تقبس اهنأل ةلصتم يهو فطع

 . اهبارعإ برعتو «ىوقت ىلع هناينب سسأ نما ىلع
 - تعن  ةفص : راه . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : فرج : نراه فرج ©

 . رئاه يأ روه : اهلصأو ةفاضالاب اهلثم ةرورجم فرجل
 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : راها . ةيببس : ءافلا : هيب راهناف ©

 . راجناب قلعتم رورجمو راج : هب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض ش

 رورجم هيلإ فاضم : منهج . راهناب قلعتم رورجبو راج : مكهج راث يف ©
 فرصلا نم عونمم هلأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 . ثينأتلاو ةفرعملل

 : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا : واولا : نيملاظلا موقلا يدهب ال شلاو ©

 عراضم لعف : يدبي . امل لمع ال ةيفان : ال .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم

 اذاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : موقلا . هناحبس هللا ىلا دوعي وه هريدقت

 نونلاو ملاس ركذم عمج اهنأل ءايلاب ةيوصنم موقلل - تعن - ةفص : نيملاظلا
 يف «نيملاظلا موقلا يدهي ال١ ةيلعفلا ةلمجلاو هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع
 . أدتبملا ريخ عفر لحم
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 صقان عراضم لعف : لازي ٠ اه لمع ال ةيفان : 7 مهتاينب لازي ال ©
 . رج لح يف لصتم ريمض ؛مخل و ةمضلاب عوفرم همسأ : نايئب . عوفرم

 ' . ةفاضالاب
 ! عقر. لح يف نوكسلا ىلع يي كيصوم مسن ١ ذل: ةيير اوثب يذلا ©

 ' فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلغ ينبم ضام لغف : ب . نايئبلل ةفص
 ٠ لمع يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو نيكل ءاقتلال ةفوذحملا
 | ريم دئاعلاو احل لحم ال لوصوملا ةلص «اونبا ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر
 ١ بوصنم (لازي الا ربخ : ةبيرا. هونبا : ريدقتلاو هب لوعفم هنأل الحم بوصنم

 1 1 . ًاقافنو ًاكش : ىنعمب . ةجتفلاب

 ' (مهاو و (ةبير» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج لإ : الإ مهيولق يف ©

 , ةادأ : آلإ . ةفاضالاب مسج لمع يف نوكسلا لع ينيم ياش معسل
 . ءانثتسا

 | عواضم لعف : عطقت ٍبصان يردصم فرح : |: مهبولق عطقت ن نأ ©

 لج لع يف نوكسلا لع ينبم نيناغلا يمص ؛مم# و ةمصخلاب عيئرم

 ٍ نأ زوميو . اه لحم ال ةيردصلا (ْنَأ» ةلص «مهبولق عطقت» ةلمجو ةفاضإلاب
 : ىلع بضنلا اهلحو ًاجيطقت هت مهيولق عطقت نيح ىنعمب اهالت امو «آلإ» نوكت

 1 . نامزلا,فذح  ريدقتب فرظلا

 ! عوفرم أذنيم : ةلالجلا ظفل هلو : ةيفانثتسا : واولا : ميكح ميلع هللاو ©
 1 ' .٠ ةمضلاب .ناعوفرم أدتبملا ارببخ : ميكح ميلع . ةمضلاب ميظعتلل
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 تي أ هالو هش ولاول ء ١١١
 2 وأ دحِعم 28 الَسف

 ---ك

 أ جب أوردت 077 مودي هو

 4« كيلا ولاول دو هيمي

 :ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : ىرتشا هللا نإ ©
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىرتشا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛نإ) مسا

 دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا

 . ّنإ» ربخ عفر لح يف 'ىرتشا» ةيلعفلا ةلمجلاو . هناحبس هللا ىلع
 . ىرتشاب قلعتنم رورجمو راج : مهلاومأو مهسفنأ نيذمؤملا نم ©

 درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : سفنأ . هتكرحو
 ىلع واولاب ةفوطعم : مههلاوصأو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 . اهارعا برعتو «مهسفنأل

 .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ .ةدئاز :ءابلا : ةنجلا مهل نأي ©
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبث بئاغلا ريمض «مها و رج فرح ماللا :مهل
 . مدقملا (ّْنأ» ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو عابشالل مضلاب ميلا كرحو ماللاب

 . ةنجلا لباقم يف ىنعمب ةلمجلاو ةحتفلاب بوصنم رخؤم «ْنأ» مسا : ةنجلا

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولتاقي : هللا ليبس يف نولتاقي ©

 يف . رمألا ىنعم اهيف «نولتاقي# ةلمجو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو ْ
 . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . نولتاقيب قلعتم رورجمو راج : ليبس

 «نولتاقي" بارعا برعت : نولتقي . ةيببس ءافلا : نولققيو نولتقيف ©
 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نولتقي . ةفطاع واولا : نولتقيو

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
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 . نابوصتم ناقلطم نالوعفم - نادكؤم ناردصم  ناتملكلا : ًاقح هيلع ًادعو ©

 . ًادعو ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : هيلع . ةحتفلاب

 . نم ةقوذجم ةفصب قلعتم رورجبو راج : نآرقلاو ليجنالاو ةاروتلا يف ©
 ناترؤ رجم .«ةاروتلا» ىلع فطعلا يواوب نافوطعم : نآرقلاو ليجنالاو «انقح»

 ينبم ماهفتسا مسا : نم . ةيفانتسا : واولا : هللا نم هدهعب ّْقَوُأ نمو ©
 ٠ ةردقملا ةمضلاب عوفرم «نما ربخ : ىفوأ . ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 . وأب قلعتم رورجيو راج : هدهعب . رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع
 راج : هللا نم . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلو

 1 . لي قاس ميتا دورخو

 أ فّذح ىلع ينبم رمأ لعف : اورشبتسا .ةيفانثتسا :ءافلا : اورشيتساف «©
 ل لسع هيض ول. ةسخا كانا نم اقم ل وا

 ّْ . لعاف

 ريمبض فاكلاو اورتشاب قلعتم رورجو راج : هب متعباب يذلا مكعيبب ©
 : كرح روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 كرختملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم يضام لعف : متعياب . عيبلل

 ' عج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءانلاو

 لوصوملا ةلص ؛هب متعياب» ةلمجو . متعيابب قلعتم رورجمو راج : هب . روكذلا
 ْ 0 , اه لحعال

 ' ٠ ىلغ ينبم ةراشا مسا : اذ . ةيفانعسا : واولا : خيظعلا زوفلا وه كلذو ©
 , - تعن -!ةفص : ميظعلا .ةمضلاب عوفرم دعبلل ماللا .أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 لح يف «ميظعلا زوفلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم زوفلل
 0 . «كلذ» أدتبملا ربخ عفر



 قودي ومين وخَبملا نونو نوذفلورَتلا ”١١
 نارتو م 25857 د 0 ا وو 2 ا

 م فو هلأ وذكر دوي اور كشما عيونو

 © نيل

 نومكارلا نوحئاسلا نودماحلا نودباعلا نويثئاتلا ©
 ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب نورمآلا نودجاسلا
 مها ريدقتب فوذحم ًادتبل ربخ : نوبئاتلا : هللا دودحل نوظفاحلاو

 امو يهو ملاس ركذم عمج هنأل واولا هعفر ةمالعو حدملا ىلع عوفرم «نوبئاتلا

 هللا َّنِإ : ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نينمؤملا' ةملكل تافص اهدعب

 رجا اهلحم ناك ناو حدملا ىلع تافصلا هذه تعفر دقو . نينمؤملا نم ىرتشا
 نوبئاتلا يأ فوذحم هربخ أدتبم «نودباعلا نوبئاتلا» نوكت نأ جاجنلا زوجو

 رورجيو راج : فورعملاب . اودهاجي مل ناو اضيأ ةنحجلا لهأ نم مه نودباعلا
 «نولتاقي" يف ريمضلا نم عوفرم لدب نوبئاتلا : ليقو . نورمآلاب قلعتم

 : اهريخو أدتبم «نوبئاتلا» نوكت نأ زرجيو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا

 قلعتم رورجميو راج : ركتملا نع .ريخ دعب ايم اهدعب امو نودياعلا
 :دودحل .اهبارعا برعتو «نوهانلا» ىلع واولاب ةفوطعم نوظفاحملاو . نوهانلاب

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : هللا . نوظفاحلاب قلعتم رورجمو راج

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : رّشب . ةيفاننتسا : واولا : نينمؤملا رّشبو ©
 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح

 نع ضوع نرنلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم هب لوعفم : نينمؤملا
 . درفملا نيونت

 كا



 ١٠ اواكذاو يكل ا ووْعَتَسي سي مانو َيَنِلئاكاَم .

 © ريب اوأ نك يتاجر فل
 .. ىلع ينبع مات نضام لعف : ذاك ٠ ال لمع ال ةيفان : ام: يبْنلل ناك ام ©

 01 . ناكب قلعتم رورجمو راج : يبنلل» حص : : ىنعمب حتفلا

 , يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : اونمآ نيذلاو ©

 ' مِضلا ىلع ينبم ضضام لعف : اونمآ .روزجم مسا ىلع فوطعم رج لحم
 : ةقراف.فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةنعامجلا واوب هلاصتال

 ا . لوصوملا ةلص ةاونمآ» لجو

 ' : اوزفغتسي '.. بصان يردصم فرح : نأ : نيكرشملل اورفغتسي ةكت

 يف لصتم ف والو نزلا قذح هيصن ةمالعو أب بوصتم عباس لعق

 : اورفغتسيب 'قلعتم رورجمو راج : نيكرشملل . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم
 درفملا نيؤنت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل عايلا مسالا رج ةمالعو

 : ةلمجو «ناك» لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو "نَألو . هتكرنحو

 هل حص ام يأ بارعإلا نم ال لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص ةاورفغ تسي

 امل رافغتسالا

 ' .اه لحأل ليلعت فرح : ول . ةيضارتعا : واولا : ىدرق ىلوأ ناك ولو ©

 .واولا. . ةنعاوجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان يضام لعف : اوناك
 ' «نأك» ريخ : ىلوأ . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحب يف لصتم ريمض

 : ظفلت الو واوب بتكت ةملكلاو ماسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلاب بوصنم
 , : ىبرق يذ ةدحاو عمج مسا يه لبقو هل دحاو ال يوذ ىنعمب عمج يهو

 : ىلوأ اوناك اولا .ةلمجو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلاب زورجم هيلا فاضم

 ش . هابرق يلوأ يأ بارعإلا نم احل لح ال ةيضارتعا «ىبرق
 ' لوصوم مسا : ام .اورفغتسيب قلعتم رورجبو راج : مهلل نيبت ام دعب نم ©

 , .حتفلا ىلع ينبم ضام.لعف : نيبت .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . .نيبتب قلعتم رورجمو راج :. مهل
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 . اه لحم ال لوصوملا ةلص «هلعاف عم مه نيبت» ةلمجو ماللاب رج لحم يف

 . هيلا فاضم ليوأتب اهدعب امو يهو ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو

 و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرخ : نأ : ميحجلا باحصأ مهّنآ ©
 باحصأ ّنأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض (مهلا

 امو «ْنأ» و ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ميحجلا . ةمضلاب عوفرم اهربخ

 . «نيبت» لعاف عفر لح يف ردصم ليوأتب اهالت

 0 هت 417 يا اا

 ميرو هيمنة ريفا مكان كبت رو سب وأ 517 مس 0
 : ناك . اه لمع ال ةيفان : ام .. ةفطاع : 0

 ال كلا نمل ةحشفا روج هلا فاشم : يارا: هيبأل ةيهاربا ©

 رافغتساب قلعتمرورجتو راج : هيبأل .ةمجسعلاو ةيملعلا ىلع فرصلا نم عونمم 20
 ينبم لصتم ريمض ءاهلاو . ةسمخلا ءامسألا نم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع

 رورجيو راج : ةدعوم نع . اه لمسع ال رصح ةادأ : الإ : ةدعوم نع الإ ©

 .هدعوم لجأل : ىنعمب ليلعتلل وأ . هدعوب أرب : ريدقتب «ناك» ربخب قلعتم

 ينبم نضام لعف : دعو . هدعرمل ةفص رج لح يف : ةلمجلا : هاّيِإ اهدعو «

 لصتم ريمض ةاه» و . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع
 لصفنم بصن ريمض : ايإ . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 لحم ال بئاغلل فرح ءاهلاو ٍناث هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 لقي مل هئاحبس هناف لوعفملا ركذ ريغب هلعاف ىلا ردصملا فيضأ دقو . هل

 . هبر ميهاربا رافغتسا

 كك



 ! ىلع ينبم مزاج ريغ طرش مسا : امل ,ةيفانثتسا : ءافلا : هل نييبت املف ©

 ' «نيح١ ىتعمب باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نؤكسلا
 : نم: ةلمجلاو نيبتب قلعتم رورجتو راج : هل حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيبت
 . ةفاضالاب رج لحم يف لعافلاو لعفلا

 : لضتم ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ : هلل ودع هنآ ©
 : .. ةمضلاب عوفرم (ْنأ) ربخ :ودع. «نأ) مسا بصت لحب يف مضلا ىلع يئبم

 يف ردصم ليوأتب اهدعب امو انأا و ودعب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هلل

 ١ ش . نيبت . لعاف عفر لحم

 ' هريدلقت رتثسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : أربت : هم ارت ©
 أ ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلاو . أربتب قلعتم رورجتو راج : هنم . وه

 ش ْ . اه لحم
 ؛ «نإ» مسا : ميهاربا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : ميهاربا نإ ©

 ْ  ةيملعلاو ةمجعلل فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلاب بوصنم ش

 ْ : ميلح .ةمضلاب عوفرم 4ّنا١ ربخ : هاوأ . ةقلحزم : ماللا : ميلح هاوأل ©

 . ةمضلاب عوفرم ْنإل ناث ربخ وأ هاوأل ةفص

 نوني كل ياكل دعْإةَأََق ضلك ١1
 را سيدو م

 © يع هٌْيْكحلاَدِإ

 : ضام لعف : ناك . ال لمعاال ةيفات : ام .ةفطاع واولا : هللا ناك امو ©
 : . ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . حيتفلا ىلع ينبم صقان

 . يفنلا ديكأتل رج فرح وهو - يفنلا  دوحجلا مال : ماللا : ًاموق ٌلضيل ©

 دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : لضي .صقانلا لعفلا ىلع عقاولا
 | وه ,هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هْبصن ةمالعو دوحجلا مال

 ' اهذعب امو ماللا دعب ةرمضملا «نأا و .. ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاموق
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 «ناك» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو دوحجلا مالب رج.لحم يف ردصم ليوأتب

 . «ًاموق لضيل ةلمجو . موق لالض ًاديرم . هللا ناك امو : ريدقتلا . فوذحملا
 . اهل لحم ال ةرمضملا ةيردصملا «ْنأ» ةلص

 وهو لضيب قلعتم ةحشتفلاب بوصنم نامز فرظ : دعب : مهاده ذإ دعب ©

 اضيأ فاضم وهو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا :ذإ .فاضم
 ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىده

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 . ؟ذا» دعب اهعرقول ةفاضالاب رج لحم يف «مهاده» ةلمجو هب لوعفم بصن

 لعف : نيبي . رجو ةياغ فرح : ىتح : نوقتي ام مهل نيب ىتح «©

 لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو «ىتحا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم
 ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا (نأ» و وه : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 رورجمو راج : محل . لضيب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رج لحم يف ردصم

 . ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض !مه» و . نيبيب قلعتم
 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . امل لحم ال ةرمضملا «نأ) ةلص «نيبيا ةلمجو

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقتي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو
 : هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : ميلع ءيش لكب هللا نإ ©

 رورجمو راج : لكب . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا» مسا : ةلالحلا ظفل

 عوفرم «نإ» ريخ : ميلع . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ءيش .ميلعب قلعتم

 . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو ةمضلاب

 آو وني كامو يساء تو لم1اَدِر ١١7 0 و م
 © ريضالتزلكب
 هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ : ضرألاو 00
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 ' راج. :هل'.ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم َّنِإ مسا : ةلالمللا ظفل هللا .لعفلاب
 ' :تاومسلا .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : كلم . مدقم ربخب قلعتم رورجمو

 : ةرورجم «ثاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم ضرألاو ةرمكلاب رورجم هيلا فاضم

 | يش عقر لش يف «ضيألاو تاوصسسلا كلم هللا ةيسمسنلا ةلماو . اهتم

 . كنِإ»

 ' لذف : يمي . نإل ناث ريخ عفر لع يف : ةيلعفلا ةلمجلا : تيميو ييحي ©

 : هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمصلاب عوفرم عراضم

 اهبارعا برعتو نحيا ىلع واولاب ةفوطعم. : تيميو اوه : هريدقت ًاناوج
 , ؟تيميا و !ييحيلا لوعفم فبذحو هرخآ يف ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو

 ! 2 . ًافرق تيميو ًانرق يحي وأ ءايحألا .تيميو ىتوملا يبحي : ريدقتلا

 ٠ : مكل .. ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتسا واولا : هللا نود نم مكل امو ©
 . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو رورجمو راج ش

 : .ةلالجلا ظفل هلل (يلو» نم ةمدقم لاحيب قلعتم روزجمو راج : نود نم

 ا . ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 ْ ع عوقرم ًاظفل رؤرجم مسا: : يل دئان رج فرح نم : ريصن الو يلو نم ©
 , ىلع ةفوظعم :ريصن . يفنلا ديكأتل دئاز «ال) و ةفطاع واولا الو رحتؤم هنأ ىلع

 ١ . اهارعإ برختو.«يفو»

 ٠ هع وجا نزار هالوك رباط ءابكل .
 5 وكر سي و 1260 24 7-1 1 ا
 ملعب مهم مهن قرف ب 1 وم عز ل نو

 هي و
 2 فا نإ

 0 . قيقحت.فرح : دق .ديكوتلاو ءادتبالل : مالا : يبنلا ىلع هلا بات دقل ©

 | ياست عيقرم لعل : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع يتيم نضام لعف : ب

 ا . باتب قلعتم رورحجمو رواج : | يبنلا ىلع ٠ ةمضلاب
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 يبثلا لع فطعلا يواوب نافرطعم نايسالا : راصنالاو نيرجاهملاو ©
 نيونت نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هّنأل ءايلا لوألا رج ةمالع نارورجم
 . درفملا مسالا يف ةكرحلاو

 ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا : هوعبتا نيذلا ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هوعبتا .راضنألاو نيرجابهملل

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 . لوصوملا ةلص ةلمجلاو هب لوعفم بصن لح يف مضلا

 : ةرسعلا . هوعبتاب قلعتم رورجبو راج : دعي نم ةرسعلا ةعاس ف ©

 . هوعبتاب قلعتم رورجو راج : دعب نم. ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم 1

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : داك . ةيردصم : ام : بولق غيزي داك ام ©

 عوفرم عراضم لعف : غيزي .عفر لحم يف نأشلا ريمض همساو حتفلا

 يف «بولق غيزي» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : بولق .ةمملاب

 . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «اما و «داك» ربخ بصن لحم
 «غيزي' لعفلا ركذ دقو . امل لحم ال ةيردصملا "ام» ةلص «بولق غيزي" ةلمجو

 غيزي داك ام : ريدقتب يأ نوفلختملا : دارملا . مهنم قيرف بولق ليوأت ىلع

 . يقيفح ريغ «بولق١ ثينأت نأل وأ : مهنم نوفلختملا 1

 قلعنتم رورجمو راج : مهنم . ةرسكلاب زورحم هيلا فاضم : مهثم قيرف ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهل و «قيرف» نم ةفوذحم ةفصب

 ٠ نمب رج .
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بات. فطع فرح مث : مهيلع بات مث ©

 رورجيو راج: مهيلع. وه هريدقت ًازازج هيف رتتبسم ريمض لعافلاو

 . باتب قلعتم

 : ءاطاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : َّنإ : ميحر فوءر مهب هّنِإ ©

 رورجيو راج : مهب .2ْنِإ) مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 . ةمضلاب عوفرم «نإ» ربخ :فوءر .ءابلاب رج لحم يف ؛مهاو فوءرب قلعتم
 . ةمضلاب عوفرم نإل ٍناث ريخ وأ فوءرل - تعن  ةفص : ميحر
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 2 هب سا هام 2 آذآ 2 8 ْ
 ٌتفاَصَو تح اَءض لآ 5 َتفاَصاَد 1 اون 2 ١م

 الفي عمل قل المل لع رهط يع
 8 2 0 1 هلأ

 . رورجيو راج : ةثالثلا ىلع . ةفطاع واولا : اوفلخ نيذلا ةثالثلا ىلعو ©

 ' حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةثالثلا ىلع باتو يأ باتب قلعتم

 ىلع ينبم لوهجملل ينبم نضام لعف : اوفّلخ . ةثالثلل ةفص رج لحب يف
 لععاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 : ينهو بارعإلا نم امل لحت ال لوصوملا ةلص «اوفلخ» ةلمج ةقراف فلألاو

 ش . ةوزغلا كلت يف يبنلا عم رفسلا نع اوفلخت : ىنعمب
 اذإ . ءادتبالل ةياغ فرح : ىتح : ضرألا مهيلع تقاض اذإ ىتح ©

 ١ ىنبم «(نيح١ ىنعمب نامز فرظ انه ىهف لبقتسملا اهب داري.ال لاحلا ةياكحلا انه '

 هات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :تقاض .بصن لح يف نوكسلا ىلع
 1 (ه١ و تقاضب قلعتم رورجمو راج : مهيلع . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 ' ::ضرألا . ميملا عايشال مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض
 . ةفاضالاب رج لحم يف «ضرألا مهيلع تقاض» ةلمجو .:ةمضلاب عوفرم لعاف

 : بارعإ برعت : تبحر . ةيردصم : ام . رج فرح : ءايلا: تيحر امي ©

 ةلص «تبحرلا ةلمحو .يه هزيدقت ًالاوج رتتسم ريمض. لعافلاو «تقاض»

 : ءالاب رج .لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصملا «اما:و . اه لحم ال «ام»

 ْ نم لاحب قلعتم رورججملاو راو . اهبحر ىلع يأ اهبحرب : ريدقتلا

 ةيوعصل ابحر اهنوك عم وأ اهتعسب ب يأ اهبحرب ةسبتلم ': ريدقتلا . نضرألا

 . اهيلع لاخلا

 «ضرألا مهيلع تقاض» ىلع واولاب ةفوطعم : مهسفنأ مهيلع تقاضو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض (مه) و اهبارعإ برعتو

 ل798



 لعف : اوملع يأ : اونظ .ةيفانعتسا :واولا : هللا نم أجلم ال نأ اونظو ©

 لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 نأش ريمض همساو ةليقثلا (َنأ» نم ةففخم : نأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر
 مسا : أجلم ؛ّْنِإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . هنأ اونظ : هريدقت رتتسم
 وأ نئاك : هريدقت ًابوجو فوذحم اهربخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم هال»

 :هللا نم .ةففخملا (َنأ) ربخ عقر لح يف اهدعب امو 4ال» نم ةلمجلاو دوجوم

 لحم يف ردصم ليوأتب «اونظ» دعب ةلمجلاو أجلمب قلعتم ميظعتلل رورجو راج

 . اونظ يلوعفم دّسم دس بصن
 راج : هيلإ . اه لمع ال رصح ةادأ : آلإ : مهيلع بات مث هيلا ًالإ ©

 ديكوتلل ةرركم ةلمجلا : مهيلع بات مث . فوذحملا «ل» ربخب قلعتم رورجم

 .فطع فرح: مث. مهمدوديكل مهيلع بات قيرفلل ريمضلا نوكي نأ زوجيو

 : هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بات
 . باتب قلعتم تبرعا : مهيلع . هناحبس هللا ىلا دوعي وه

 نأب بوصنم عراضم لعف : اولوتي . رج فرح ليلعتلا مال ماللا : اوبوتيل ©
 لحم يف لصتم ريمض : واولا . نوئلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نأ»و . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 ال ةرمضملا «نأ» ةلص «اوبوتي» ةلمجو باتب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج
 . اه لح

 .لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نإ: ميحرلا باوتلا وه هللا ْنِإ ©
 عفر ريمض وه ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ» مسا : ةلالجلا ظفل هللا

 عوفرم اوه» ربخ : باوتلا . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم
 ةيمسالا ةلمجلا . وهل ٍناث ربخ وأ باوتلل - تعن  ةفص : ميحرلا . ةمضلاب

 ريمض اوه» نوكي نأ زوجيو «نإ» ربخ عفر عفر لحن يف «ميحرلا باوتلا وه»
 ربخ «باوتلا» ةملك نوكتو بارنعالا نم هل لحم ال داع فرح وأ لصف
 ,«نا»
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 ١1 نقلا * نزوات ا ©*
 © لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : ّيأو ءادن ةادأ : اي: اوئمآ نيذلا اهيآ اي

 نم. لدي: حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل دا (اه» و بصن

 واولا . :ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : 1 .«يأ»

 لوصوملا ةلص هاونمآ» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف 6 ريمض
 اه لحم ال .

 © لاغقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : : ارقتا : هللا اوقتا

 ةسمخلا ٠ ظفل هللا. ' ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمبض واولا

 ةحتفلاب ميظعتلل :بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا . 0

 © هلاصتالا مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اونوك .ةفطاع وارلا : .اوذوكو
 ةعالا واوب ٠ ةقراف فلألاو «ْنُكا مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .

 © وهو «اونوك» ريخبب قلعتم ةيحاصملا ىلع لدي ناكم فرظ : نيقداصلا عم

 ركذم عبمج هنأل ءايلأ هرج ةمالعو رورج هيلا فاضم :نيقداصلا . فاضم

 اوتوكو ىنعمب . درفملا مسالا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ملاس
 مهتاميا يف مهعم . ٠

 ١0  70100بالاَرهَوَحْرَكَو

 كلينكس او ختبالو وش لودر أوم كين

 كورا يبس يف ُهَصْخ ال تح ظل مال مَعَ .
ُ 

 نس 00 يناير هلل لب يةيزتقم

 88 َنيِنِيممْلارَجأم عضال كنف

 ماك ضأم لعف : ناك . ا لمعال ةيفان : ام: ةثيدحلا لهأل ناك ام ©

 تك



 فاضم : ةنيدملا . ناكب قلعتم رورجمو راج : لهأل .ىغبنا وأ حص :ىنعمب

 . ةرسكلاب رورجم هيلا

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .ةفطاع واولا : بارعألا نم مهلوح نمو ©

 بوصنم ناكم فرظ : لوح .لهألا ىلع فوطعم رج لحم يف نوكسلا

 مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : بارعالا نم . ةفاضالاب

 .ةفوذحلملا لوصوملا ةلصب قلعتم (مطوحلا ةلمجلا هيشو «نم» لوصوم لا

 : مطوح فتلا نموأ رقتسا نمو ريدقتلا

 لصتم ريمض : واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف

 .اوفلختيب قلعتم رورجمو راج :لوسر نع .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف
 ردصم ليوأتب اهدعب امو (ْنأ» و . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم: هللا
 نم اهل لحم ال ةيردصملا «ْنأ) ةلص «اوفلختي) ةلمجو «ناك١ لعاف عفر لحم يف

 . بارعألا

 لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع :واولا : هسفت نع مهسفنأب اوبغرب الو ©

 . اهبارعا برعتو ؛اوفلختي نأ» ىلع ةفوطعم اوبغري نأ ريدقتب : اوبغري ..اهه

 ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و . اوبغريب قلعتم رورجمو راج : سفنأب
 اوبغريب قلعتم رورجمو راج : هسفن نع . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 نأ الو : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهملاو

 . دئادشلا نم هسفن نصي مل امنع يأ . هنع هسفنب نفي ال امع مهسفنأب اوئفي

 ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : مهنأب كلذ ©
 نأ مهل ناك ام : هلوق هيلع ٌلدام يلا ةراشا وهو باطخلل فاكلاو دعبلل
 فرح : نأ .رج فرح : ءابلا : مهعأب .بوجولا كلذ : ريدقتب . اوفلختي

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن
 ماع

 لاأ٠قةس



 ليوأتب اهالت امو «ْنأ» و «ْنأ» ربخ عفر لحم يف : ةلمحلا : أامظ خهبيصي ال ©

 ةيفان : ال «كلذ» أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم
 نييئاغلا ريمض «مه) و ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بيصي .اه لمع ل

 يواوب ناتفوطعم امهو ةعاجم الو بعت الو يأ : ةضمخم الو بصتنالو ©

 . !يفنلا ديكأتل ةدئاز «الا و ةمفلاب اهلثم ناتعوفرم «أمظ١ ىلع فطعلا

 رورجم هيلا فاضم : هللا . مهبيصيب قلعتم رورجيو راج : الو هللا ليبس ف ©
 . اه لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا :, الو ةرسكلاب ميظعتلل

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوأطي : راقكلا ظيغي ائطوم نوأطي ©

 ' - ردصم  قلطم لوعفم :ًاثطوم .لعاف عفر لحم يف لصتنم ريمض واولاو نوئلا
 :ىنعمإ ىلع هب لوعفم يأ ناكملا ىلع بوصنم وأ .: ةحتفلاب بوصنم
 رتتبم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ظيغي ..ًاناكم نوسودي

 . .ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رافكلا . ءيطوملا يأ وه هريدقت ًاناوج هيف
 . ًاعطؤم «فوصوملل ةفص: بصن لحم لحم يف رافكلا ظيغي» ةيلعفلا ةلمجلاو

 برعتو ةاتطوم نوأطيا ىلع واولاب ةفوطعم : الين قدعأ ص 0 الو«
 ْ يلغي قلعت دورك راجا : . اهبارعإ

 :بتك اه لمع ال رصح ةادأ : ؛ حئاص لمع هب مهل بتك لإ ©

 ُبتكب قلعتم رورجمو راج : مه. فلا لع لوهجسلل يب وام لعل

 + راج : هب . ماللاب رج لم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهدو

 . |ةمضلاب ةعوفرم لمعل

 ظفل هللا ٠ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ: عيضي ال هللا نإ ©

 . .اهل لمع ال ةيفان : ال ةحشفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنِإ) مسا : ةلالجلا

 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :عيضي
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 لحم يف «نينسحملا رج أ عيضي ال ةيلعفلا ةلمجلاو . هتاحبس هللا ىلع دوعي وه

 . هذإ» ريخ عفر
 فاضم : نينسحملا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : رجأ : نيثسحملا رحآ ©

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج ةبأل ءايلاب رورجم هيلا

 0 امم ريب يباب لي 3

 ايِداَكَن امئياَلو بكمال ةَريِعَص ُدَعَقَت َنوُعِْسلَو ١١

 5 ل ماو كامرسحأ دا هرج وَ يكل
 عراضم لعف : نوقفتي . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : نوقفنم الو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 :ةريغص . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةقفن : ةريبك الو ةريغص ةقفن ©

 د1 يم ةيوصتم قا تعن  ةفص

 . ةحتتفلاب اهلثم ةبوصنم «ةريغص» ىلع ةفوطحم : . يفنلا ديكأتل

 برعتو «ةقفن نوقفتي ال) ىلع واولاب ةفوطعم : ايداو و نوعطقي الو «

 . اهبارعإ

 ينبم ضام لعف :بتك . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ: مهل بتك الا ©

 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل
 .بتكب قلعتم رورجمو راج : مهل . ةقباسلا ةيآلا يف «(حلاص لمعا١ ىلع دوعي

 . ماللاب رج لحم ين لصتم ريمض «مها و

 وأ رج فرح ليلعتلل : ماللا . بتكب قلعتم رورجملاو راجلا : هللا مهيزجيل ©

 ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب بوصنم عراضم لعف : يزمي . يفنلا ديكأتل
 عابشال مضلاب كرح نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلا هبصن

 ميظعتلل عوفرم لعاف ةلالجلا ظفل : هللا . مدقم هب لوعفم بصن لح يف ميملا

 : ريدقتلا . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «نأا و . ةمضلاب

 تك نيو



 ' ال ةيردصملا «ْنأ» ةلص هللا مهيزجي : ةلمجو . مهئازج لجأل وأ ءازجلا لجأل
 ّْ . امل لحم

 ! هنغ ةبئان وأ «ءازج» فوذحملا ردصملل ةفص : نولمعب اوئاك ام نسحأ ©

 . اموباام» و.ةيردصم : ام . فاضم وهو ةحتفلاب بوضنم قلطم لوعفم يأ

 ٠ . مهلاعأ نسحأ : ريدقتلا . ةفاضالاب رج لح يف ردصم ليوأتب اهدعب
 ! مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اؤناك . «ام» ةلص .«نولمعي اوناك» ةلمجو

 فلألاو «ناك» مسا عفر لح يف لصتم ريمض واولا . ةنعامجلا .واوب هلاصتال

 لحم يف «نوقفني» ةيلعفلا ةلمجلاو (نوقفني» بارعا برعت : نولمعي .ةقراف

 ! يف ثوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم سا ؛اما نوكت نأ زوجيو "ناكا ربخ بصن
 : هنألل لحملا 'بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو . :ةفاضالاب رج لحم
 رج لحم يف ةلوضوملا «ام» نوكت وأ» هنولمعي اوناك ام : ريادقتلا . هب لوعفم

 ْش | ٠ اوناك امم يأ . نسحأب 'قلعتم رورجملاو راجلاو ردقم رج فرحب

 موو زن موتنا هاك وزين نيو اداكاتو + 7
 مهل اوواذإْمْهَمقا ولو ندمت دم د كلا ليس( هيي أول زل و تسلا نأ كو 2

 نع َنوُرْدَحْمُمْأَ

 ' : لاك . ال لمع أل ةيفان : ام . ةفطاع : وارلا : نونمؤملا ناك امو ©
 ! واولاب عرفرم «ناك» مسا : نومؤملا . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 . درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل
 : اؤرفني : رج فرح يهو يفنلا يأ درحملا مال : ماللا : ةفاك اورفنيل ©

 ' واولا . نونلا فذح : هبصن ةمالعو ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف

 ماللا دعب ةرمضملا «نأ» و . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض

 . قلغتم زورجملاو راجلاو دوحجلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو
 : وأ نوشنلل نيديرم نونمؤملا ناك امو : ريدقتلا :. ناكل فوذحملا ربخلاب
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 لاح ةفاك . امل لحم ال ةرمضملا ةيردصملا «نأ» ةلص «اورفني» ةلمجو .ريفنلا

 مهب نسحي امو ىنعمب . مهلك : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم ؛اورفني» ريمض نم
 . بلطلا ىنعم هيفو . ًاعيمج اوجرخي نا

 لمع ال ضرع فرح :الول .ليلعتلل ةيفانثتسا : ءافلا : لك نم رفن .الولف ©

 .رمألا لعف ةلزئمب اله ىنعمب ضام لعف ىلع افوخدل بلط فرح يأ اهل

 .رفنب قلعتم رورجمو راج :لك نم .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :رفن ْ

 رورجمو راج : مهنم . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةفئاط مهنم ةقرف ©

 نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و « ةقرف «نم» ةفوذحم ةفصب قلعتم
 ريغ ةفئاطلا ثينأت ّنَأل لعفلا ركذ دقو ةمضلاب عوفرف «رفن» لعاف :ةفئاط

 : اوهقفتي . رج فرح يهو ليلعتلا : مال : ماللا : نيدلا يف اوهقفتيل ©

 ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نا» و ؛اورفني» بارعا برعت
 : نيدلا يف .اهل لحم ال ةزمضملا «نأ» ةلص «اوهقفتي» ةلمجو هقفتلل ريدقتلا

 . نوهقفتيب قلعتم رورجمو راج

 : موق . اهبارعإ برعتو اوهقفتيلا ىلع واولاب ةفوطعم : مهموق اورذنيلو ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم ا

 فرظ لاخلا ةياكحل يهف لبقتسملا اهب داري ال : انه اذإ : مهملإ اوعجر اذإ ©

 ضام لعف : اوعجر .بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح١ ىنعمب نامز
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 ةلمجو . اوعجرب قلعتم رورجبيو راج : مهيلإ . ةقراف فلألاو .لغاف

 . اذإ دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «مهيلا اوعجير)

 ينبم نييئاغلا ريمض «مه» و لعفلاب هبشم فرح : لعل : نورذحي مهلعل ©

 عوفرم عراضم لعف : نورذحي . «لعل» مسا بصن لحن يف نوكسلا ىلع

 ريخ عفر لحم يف ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 . هنم نروذني ام نورذحي وأ هنورذحي هريدقت فوذحم ةلمحلا لومعمو «لعل»
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 ياو اور اة رات اوكا اَنيبااييَي 1١
 © َنيِقتلأ مكمل نول دع

 يف مقل لع يتيم داس : نأ . فن هدأ : اب: اونمآ نيذلا اهيف اي©
 لدب حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل ةدئاز "اه» و بصن لخم

 فلألاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعق : اونمآ .«ْيأ» نم

 ! .لوصوملا ةلص ةاونمآ» ةلمجو . لعاف غفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةقراف
 فلج ىلع ينبم رمأ لعف : اولتاق : رافكلا نم مكنولب نيذلا اولتاق ©

 , عقر لحم يف لصتم ريمض واولا : ةسمنخلا لاعفألا نم هةعراضم ّنأل نونلا
 : ببصن لحب يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا , ةقراف فلألاو لعاف
 ريمض واوا . نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : مكنولي . هب لوعفم

 : لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا . لعاف عفر لحم يف لصتم
 ؛ قلعتم رورجو راج : ٌرافكلا نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 .. لوصوملا ةلض «مكنولي» ةلمجو «نيذلا» لوصوملا نم ةفوذ لاحب

 : : اودجي . رمالا مال ماللا . ةيفانثتسا : اولا : ةظلنغ مكيف اودجيلو ©
 . يف لصتم .ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو ماللاب موزجم عراضم لعف

 . ميملاو . اودجيب قلعتم رورجمو راج : مكيف . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم
 . ةدش يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةظلغ : روكذلا عمج ةمالع

 «اولتاق» لع واولاب ةفوطعم : اوملعاو : نيقتملا عم هللا ْنأ اوملعاو ©

 : ةلالجلا ظفل هللا .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرج : نأ .اهبارعإ برعتو

 ' «ّنأ» ربخب قلعتم ناكم فرظ : عم ٠ ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «ْنأ» مسا

 ,ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : نيقتملا ٠ فاضم وهو

 : ليؤأتب اهالت امو نإ و . هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس
 . (اوملعا» لوغفم دسم دس ردصم
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 عر

 ١1 وذاك األ وثيمُفةووُم كرمال 0
 ١ َنوُردبَْمرْهَو انعم أونماََدْب 82

 نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانئتسا : واولا : تلزنأ ام اذإو ©

 اهعوقول ةدئاز : ام . ةمزاج ريغ طرش ةادآ هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : تلزنأ . هاذإ» دعب

 ٠ ثينأتلا .

 رج لح يف «ةروس تلزنأ) ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ةروس ©

 . «اذإ) فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : لوقي نم مهنمف ©

 رج فرح: نم : مهنم . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا : مهنمف . بارعإلا

 رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مهاو

 ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .مدقم ربخب قلعتم

 ًاذاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي .رخؤم
 نيقفانملا نمف : ىنعمب . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «لوقي» ةلمحو وه هريدقت

 . لوقي نم ْ

 لرقم هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : ًائاميإ هذه هتداز. مكيأ «©
 مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو . ةمضلاب عوفرم أدتبم : يأ  لوقلا

 ينبم ضام لعف : هتداز . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج نحم يف

 مسا : هذه . بارعالا نم احل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع

 «ةروسلا» فذحب «ةروسلا هذه» يأ لعاف عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا

 عفر لحم يف ةآناهيا هذه هتداز» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم زييمت :ًاناهيا

 . «(مكيأ» أدتبملا ريخ

 لمع ال ليعفتو طرش فرح : امأ . ةيفانثتسا : ءافلا : اونمآ نيذلا امأف ©

 سة ١الا



 لعق: : اونمآ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . اهل

 | لحم يف لصتم ريمض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 نم اه لخم ال لوصوملا ةلص 6 ارنمآ ؛ ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 . بارعالا

 ١ يف ؟اناهبا مع داز) ةلمجلاو (امأ) باوج يف ةعقاو : ءافلا افلا : ًانامدإ مهتدازف ©

 ريض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تداز . !نيذلا» ربخ عفر لحم
 | لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيئاغلا ريمض «مه» و يه مريد اوج هيف رتتسم
 . ةحتفلاب بوصنم زييمت .: انايا . هب لوعفم بصن

 / ىلع يب لصفنم عقر يمض : مه . ةيلاح : وارلا : نورشبتسي مهو
 : نونلا توبثب عوفرم عزاضم لعف : نوزشبتسي . أدتبمأ عفر لحم يف نوكسلا

  ةيلعفلا ةلمجلاو اهب نؤرشبتسي يأ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض :واولاو
 : | يف ب نورشبتسي امهل ةيمسالا ةلمجلاو «منه) ربخ عفر لح يف ؟نورشبتنسياا

 ا 2 . لاح بصن لحم

 أوو عجيل !! يرو شيق وف واق ”١

 4 وبكم
 أ راج: بولق يف . اهنارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع واولاب ةفوطعم ةيآلا ©

 ةفاضالاب رج لحم يف:نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ريمنض «مه» و رورحيو
 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ضرم . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راججلاو
 , ةلضب ةقلعتم «ضرم مهولق يف ةيمسالا ةلمدجلاو ؛. قافنلا ضرنم يأ
 ' . قافنلا :ضرم مهبولق 'يف رقتسم وأ رقتسا نيذلا : ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا

 ' و «اسجرأ نم ةفوذحم ةفصب وأ ًاسجري قلعتُم رورجتو راج : سجر ىلإ

 . لو ًارفك مهديزت : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مه»

 ْ . مهرفك ىلإ ًافاضم ًارفك يأ . مهرفك

 شم



 كم4 و 2 6 ا ا ا تو ْ
 رووا سيار وأ ةَرٍَواَءْلط ف وضم َنَوَراَلَوأ ١ 1١

 ظفلب خيبوت فلأ يهو بارعإلا نم هل لحم ال ماهفتسا فلألا : نورس ال وأ ©

 عراضم لعف : نوري . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانثتسا : واولا . ماهفتسا

 ريمض «مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : نوئتفي مهنأ ©

 عراضم لعف : نونتفي . نأ مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نييئاغلا ش

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم
 «نأ» و «نأ» ربخ عفر لحم يف 1نونتفيا ةلمحو داهجلاب نولتبي : ىنعمب لعاف

 . ؟نوريا يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب امو

 فاضم : ماع . نونتفيب قلعتم رورجبو راج : نيقرم وأ ةرم ماع لك ف ©

 . ةحتفلاب بوصنم ردصملا نع بئان قلطم لوعفم : ةرم . ةرسكلاب رورجم هيلا ْ

 ةمالعو اهلثم ةبوصنم «ةرم» ىلع ةفوطعم : نيترم . فطع فرح : وأ

 . هتكرحو درفملا نيرنت نع ضوع نونلاو ىنثم اهنأل ءايلا اهبصن

 . «نوري ال١ بارعإ برعت : نوبوتي ال . ةفطاع : مث : نويوتي ال مث ©

 ريمض : مه . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال. ةفطاع : واولا : نوركذي مه الو ©
 بارعإ برعت : نوركذي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم عفر
 ةلمجلاو "نوربتعي» ىنعمب لاذلاب ءاتلا تمغدأو نوركذتي : اهلصأو «نوري»
 . «مهلا ريخ عفر لحم يف «نوركذي١» ةيلعفلا
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 أو ا هد راك رخال ١
 © َن و م روف هلأ فرص ش

 ' | دعب نيرشعلاو ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ةروس تلزنأ ام اذإو ©
 ١ . ةئاملا

 اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : ةلمجلا : ضعي ىلإ مهضعب رظن ©

 عوفرم لعاف : ضعب . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :: نظن . بارعإلا نم
 + ىلإ : ةفاضإلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «مها و ةمضلاب

 . رورجمو راج : ضعب

 / - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف : ةلمجلا : دحأ نم مكاري له «
 ؛ لحم ال ماهفتسا فزح له اولاقو ضعب ىلإ مهضعب رظن : يأ ردقم لعفل
 , : ففاكلا' .رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :ىري .اهن

 , عمج ةمالغ ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 ' دئازلا رجلا فرحبب ًاظفل رورجم مسا : دحأ .دئاز فرتح : نم .روكذلا

 . نيملسملا نم دحأ مكاري يأ ؛مكاري# لعاف هنأ ىلع ًالحم عوفرم

 ' مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوفرصنا . ةفطاع : مث: اوفرصنا مث ©

 فلألاو . لعاف عقر لحم يف لصتم ريماض : واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 000 ْ ' . ةقراف

 ؛ نوكي نأ ,لمعحي لوقلاو . نايالا نع اهنرص يأ : خهيولق هللا فرص ©
 : .حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : فرص .مهنع رابخالا وأ' مهيلع ءاعدلا ظفلب

 ٠ هب لوعفنم : بولق . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا

 : رج لحم .يف نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض ؛مه» و ةحتفلاب بوصنم
 أ ١ ةفاضالاب

 نأ . مهنأ ببسب : ريدقتب رج فرح : ءابلا : نوهقفي ال موق مهنأب ©

 كك ا



 نوكسلا ىلع ينبم نيبئاغلا ريمض «!مه» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 اهدعب امو (ْنأ» و . ةمضلاب عوفرم اهربخ : موق .«ْنأ» مسا بصن لحم يف

 ال ةيفان :ال . فرصب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوهقفب . اط لمع

 . موقل - تعن  ةفص عفر لحم يف «ن ةفي ال» ةلمجو لعاف عفر لحم يف

 ٌسيِرحْم نعام هع رع مكرم لوسر مك جديل 1١7
 نو يحك فوت َنيِنِصْؤْلاِب مكسلع

 : دق . ديكوتلاو ءادتبالا مال : ماللا : مكسفنأ نم لوسر مكءاج دقل ©
 لصتم ريمض : فاكلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . قيقحت فرح

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ريمض فاكلاو رورجمو راج : سفنأ نم . ةمضلاب عوفرم لعاف : لوسر

 . عمجملا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 ةمضلاب ةعوفرم لوسرل - تعن -ةفص : زيزع : مّتنع ام هيلع زيزع «
 ضام لعف : متنع .ةيردصم : ام .زيزعب قلعتم رورجمو راج : هيلع .ًاضيأ
 ينبم لصتم ريمض : ءاتلا .كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 اهدعب امو «ام» و . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع

 ةلمحو .هلعفل هل وأ زيزع» لعافلا مسال لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب

 نم يأ «مكسفنأ نم» رورجملاو راجلاو . امل لحم ال «ام» ةلص «متنع»

 . لوسرل ةفص عفر لح يف مكسنج

 راج : مكيلع . ةمضلاب عوفرم لوسرل ىرخأ ةفص : مكيلع صيرح «©

 . مكنايإ ىلع صيرح يأ روكذلا عمج ةمالع ميملاو صيرحب قلعتم رورجمو :

 ةمالعو فوءرب قلعتم رورجمو راج : نينمؤملاب : ميحر فوءر نينمؤملاب © ْ

 .هتكرحو درفملا نيونت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج
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 فاشك يف ءاج . ةمضلاب ناتعوفرم» لوسر ةملكا ناتفص : 8 ا فوؤر

 ' . ميحر فرغ : هلق يف 3 هيلع هللا

 صضام لعف : اولوت .٠ مزاج طرش فرح : نإ . ةيفانعتسا ءافلا : اوّلوت ْنِإف ©
 ءاقثلال ةفوذحملا فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم طرشلا لعف

 | لغاف عقز لمع يف لصتتم ريمض واولا ٠ ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا

 . كب ناهيإلا نع اوضرعأ ْنإب مزج لحم يف «ىلوتاا لعفلاو ةقراف فلألاو

 . تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ٠ طرشلا باوجل ةطبار ءافلا : لقف ©
 : ةلمو . اننأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نيتكاسلا ءانقتلال واولا
 1 . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باؤج «اهدعب امو لق"

 - لوقلا ٍلوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : هللا ىبسح ©

 ' لحملا لاكتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةبضلاب عوفرم أدتيم

 . ةفاضالاب زج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءءايلاو ةبسانملا ةكرحب
 ' عوفرم أدتبملا ربخ : ةلالجلا ظفل هللا .نينكاسلا ءاقتلال ةحتفلاب ءايلا تكرحو

 ةيقاث : ال : ةالعلا فل نم لدب عقر لع يف : ةلمسملا : وه لإ هلإ ال»
 .بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا : هلإ . 1نإ' لمع لمعت سنجلل
 لذب عفر لخم يف حتفلا ىلع ينبم لصافنم ريمض : قوه . ءانكتسا ةادأ : لإ

 ؛ ناك ولو عادتبالاب عفر هيف تلمعغ امو «ال» عضوم: نألا «هلِإ الد عضوم نم

" ناكل ًابطن ىنكتسملا عضوم
 إ نئاك : ةريدقت ًابوجو فوذحت ل ربخخو هايإ 0

 .٠ دوجوم وأ

 64١5دت



 ىلع ينبم ضام لعف : لكوت . تلكوتب قلعتم رورجمو راج : تلكوت هيلع ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتم ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . لعاف ْ

 عفر ريمض : وه . ةيفانئتسا : واولا : ميظعلا شرعلا بر وهو ©

 عوفرم هوه» ربخ : بر . أدتبم عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم
 ةفص : ميظعلا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : شرعلا . ةمضلاب ميظعتلل

 . ةملكلا رخآ يف ةرهاظلا ةرسكلا رجلا ةمالعو هلثم رورجب شرعلل
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